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Samenvatting 

Inleiding 

Huurders van woningcorporaties hebben te maken met groeiende woonlasten, doordat de 

energielasten stijgen. Energielasten vormen een steeds groter deel van de woonlasten van huurders. 

Daarnaast is er bij corporaties de druk om aan landelijke afspraken, zoals "Energiebesparing 

huursector", te voldoen. Dit leidt er toe dat in het beleid van corporaties sterk wordt ingezet op het 

verduurzamen van de woningvoorraad. Voor dit beleid zijn extra investeringen nodig en een 

afwegingskader om de doelstellingen van de corporatie en de benodigde ingrepen bij elkaar te 

brengen. Daarom zal in dit onderzoek antwoord worden gegeven op de vraag: 

"Wat voor methode is bruikbaar om een optimaal investeringsplan te ontwikkelen binnen het 

strategisch voorraadbeleid, waarmee de energetische- en betaalbaarheidsdoelstellingen van een 

corporatie met betrekking tot de woningvoorraad kunnen worden bereikt?" 

Stappen van de methode 
Het onderzoek heeft geresulteerd in een methode voor het ontwikkelen van een investeringsplan om 

de energetische- en betaalbaarheidsdoelstelling van een corporatie te bereiken. Het bestaat uit de 

volgende stappen: 

De corporatie bepaalt haar ambities met betrekking tot de energetische kwaliteit en 

betaaibaarheid van de woningvoorraad. Hierbij wordt onderzocht welke ontwikkelingen 

worden verwacht op het gebied van de betaalbaarheid. 

De betaaibaarheid van het woningbezit wordt geanalyseerd. Hierin wordt bepaald welke 

complexen een hoog betaalbaarheidsrisico bevatten. Het betaalbaarheidsrisico is de 

verhouding tussen de woonquote van de huurder en de acceptabele woonquote. Van deze 

risicocomplexen wordt bepaald wat de benodigde energiebesparingsopgave is om de 

betaaibaarheid van de complexen te verbeteren. 

Na het bepalen van de opgave worden via een keuzemodel oplossingsrichtingen 

geselecteerd, welke doorgerekend worden tot bouwkundige- en installatietechnische 

maatregelen. Een integrale afweging in het strategisch voorraadbeleid leidt tot het 

definitieve investeringsplan. 

Problematiek en maatschappelijke relevantie 
Het energiegebruik van de gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol in het beperken van 

fossiele brandstoffen. Het beperken hiervan beschermt de huurder tegen stijgende energieprijzen en 

er wordt een bijdrage geleverd aan landelijke milieudoelstellingen. In het "Convenant 

Energiebesparing Huursector" (2012) is afgesproken dat de woningvoorraad tot 2020 verbeterd zal 

worden naar gemiddeld een energielabel B. Deze maatregelen hebben extra investeringen nodig en 

de investeringscapaciteit wordt door overheidsinvloeden en de huidige woningmarkt beperkt. Door 

de beperkte middelen zullen er keuzes moeten worden gemaakt in de investeringen. Kerntaak van de 

woningcorporatie is het huisvesten van de primaire doelgroep in kwalitatief redelijke woningen en 

tegen een redelijke prijs. 
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Betaaibaarheid wonen 
Het begrip betaaibaarheid wonen, gaat over de mate waarin huurders van corporatiewoningen in 

hun situatie de kosten van wonen kunnen betalen. Betaaibaarheid bestaat uit de volgende 

onderdelen: woonuitgaven, het beschikbare huishoudinkomen en een norm voor de betaalbaarheid. 

Doordat de energielasten harder stijgen dan de inflatie, stijgen de woonuitgaven. Na verloop van tijd 

is er geen passend woningaanbod meer voor de doelgroep van de corporatie. 

Betaalbare woningen worden door de overheid toegankelijk gemaakt. Onderdeel hiervan is de Wet 

op de huurtoeslag. Corporaties hebben invloed op de betaaibaarheid door het huurbeleid, de 

toewijzing van woningen aan huurders en de energetische kwaliteit van de woning. 

Methode betaaibaarheid-risicoanalyse vastgoedvoorraad 
Om de betaaibaarheid van de woningvoorraad te analyseren zijn gegevens gebruikt van de 

woningcorporatie, energieleverancier Enexis en van de gemeente Boxtel. In onderstaande figuur 0.1 

zijn de gebruikte variabelen weergegeven. Deze onderzoeksmethode onderscheidt zich door de 

gehele woningvoorraad van de woningcorporatie te analyseren en in de dataverzamelingen zoveel 

mogelijk de werkelijke waarden te gebruiken. Dit geeft de basis waarmee onderzocht kan worden, 

waar in de woningvoorraad het betaalbaarheidsrisico het grootst is. 

Figuur 0.1: Schema betaaibaarheidrisico 
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Uit het betaalbaarheidsrisico blijkt dat er een groot risicoverschil bestaat tussen de huishoudens. De 

eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen hebben het hoogste risico, dat zij niet in hun 

woonlasten kunnen voorzien . Uit de scenario-berekeningen blijkt tevens dat het risico van deze 

huishoudens het hardst zal groeien. In 2012 heeft 13% van de onderzoeksgroep een te hoog 

betaalbaarheidsrisico. 

Identificeren van de opgave 

De gegevensverzameling maakt het mogelijk om de betaaibaarheid vanuit verschillende invalshoeken 

te onderzoeken. De kenmerken van het risicovolle deel van de woningvoorraad zijn geanalyseerd 

vanuit de invalshoeken: PMC 'doelgroep-woningkenmerken', PMC 'huishouden-woningkenmerken', 

naar complexen en naar archetypen. 

De meest opvallende kenmerken zijn de hoge betaalbaarheidsrisico's bij tussen- en hoekwoningen 

voor huurders met huurtoeslag. Woningen met een rood energielabel hebben een stijgend risico. 

Huurders met huurtoeslag hebben bij een woning met een grotere oppervlakte vaker een hoog risico 

dan huurders met een kleinere woningoppervlakte. Grotere woningen hebben een hogere huur en 

een hoger energieverbruik. Uit de betaaibaarheid-risicoanalyse blijkt dat het risicovolle deel van de 

woningvoorraad heel verspreid ligt over de verschillende kenmerken. Daarom wordt de opgave niet 

geïdentificeerd op basis van de invalshoeken PMC 'doelgroep-woningkenmerken', PMC 'huishouden

woningkenmerken' en de invalshoek archetypen. 

Het betaalbaarheidsrisico naar complex levert een selectie op van 16 van de 104 complexen waarbij 

het gemiddelde risico boven de betaalbaarheidsnorm uitkomt in 2020. De selectie bestaat uit 

complexen waarin de volgende kenmerken het meeste voorkomen: bouwperiode '65-83', 

eengezinswoningen, label C, en woningen met een grote oppervlakte. Per complex is weergegeven 

welk energiebesparingsdoel nodig is om de woonquote te verlagen tot onder de acceptabele 

woonquote. 

Maatregelscenario's 

Om de bouwkundige en installatietechnische ingrepen te bepalen, is onderzocht welke energetische 

verbetering de complexen moeten ondergaan. Met het keuzemodel oplossingsrichtingen zijn de 

gewenste energetische verbeteringen bepaald. De oplossingsrichtingen zijn afhankelijke van de 

huidige energetische kwaliteit van de woningen, de beoogde levensduur van de woning en het 

energiebesparingsdoel van het complex. 

De doorrekening van de maatregelscenario's laat zien wat het verwachte effect is van de lagere 

energielasten op het betaalbaarheidsrisico. Uit de analyse blijkt dat 9 van de 16 risicocomplexen door 

middel van bouwtechnische en installatietechnische maatregelen tot het gewenste 

betaalbaarheidsrisico kan worden gebracht. Voor de andere risicocomplexen zijn alternatieve 

oplossingen gewenst, zoals het sturen op energiegedrag, huurmatiging en toewijzen van een beter 

passende woning. De doorrekening laat zien dat het mogelijk is te sturen op de betaaibaarheid van 

huurwoningen, door middel van bouwkundige en installatietechnische maatregelen. 

Om de energetische doelstellingen van woonstichting St. Joseph met deze betaalbaarheidsmethode 

te halen is het nodig 157 woningen per jaar te verbeteren. Daarmee zijn binnen 5 jaar de risicovolle 

complexen aangepakt. Het investeringsprogramma heeft een hogere onrendabele top dan het 
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oorspronkelijke programma. Daarbij worden de investeringen ingezet op de kerntaak van de 

corporatie, namelijk het huisvesten van de primaire doelgroep in kwalitatief redelijke woningen en 

tegen een redelijke prijs. 

De betaalbaarheidsmethode is onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. De strategieën zijn 

vanuit energetisch- en betaalbaarheidsoogpunt overwogen. De definitieve complexstrategieën 

dienen integraal in het strategisch voorraadbeleid te worden afgewogen. 

Aanbevelingen 

De betaaibaarheid van huurwoningen wordt voor huurders een steeds groter probleem. Groeiende 

energielasten spelen daarin een rol. Actief inzetten op het betaalbaar houden van de 

huurwoningvoorraad is voor corporaties van belang. Door middel van energetische ingrepen kan de 

groei van energielasten worden beperkt en de betaaibaarheid worden verbeterd. 

Voor corporaties is de betaalbaarheidsmethode een nuttig hulpmiddel voor het ontwikkelen van een 

optimaal investeringsplan binnen het strategisch voorraadbeleid waarmee de energetische- en 

betaalbaarheidsdoelstellingen kunnen worden bereikt. Met behulp van de betaaibaarheid

risicoanalyse kunnen de risicocomplexen binnen de huurwoningvoorraad worden geselecteerd en op 

basis van de energetische- en betaalbaarheidsdoelen kan vervolgens de gewenste investering 

worden bepaald. 

Het berekenen van de betaaibaarheid is afhankelijk van verschillende variabelen. De kwaliteit van de 

resultaten wordt beter wanneer de gegevens nauwkeuriger worden verzameld. Vooral meer 

onderzoek naar het besteedbaar inkomen en huurtoeslag kunnen de resultaten van de analyse 

verbeteren. 
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H1 Onderzoeksopzet 

1.1 Aanleiding 

Voor de overheid en corporaties is energiebesparing in de gebouwde omgeving van belang. Het 

belang van de overheid is het halen van klimaatdoelstellingen en gebruik van fossiele brandstoffen 

terug te dringen. Voor corporaties is het van belang de woonlasten voor de huurder te beperken om 

de sociale doelstellingen van de corporatie te continueren [Convenant Energiebesparing Huursector, 

2012]. 

De groei van energieprijzen zorgt ervoor dat energielasten steeds zwaarder drukken op de 

woonlasten van huurders. In 2009 bestaat gemiddeld 32% van de woonlasten uit energiekosten. De 

verwachting is dat de energielasten in 2025 zullen toenemen tot 85% van de woonlasten 

[AgentschapNL, 2010]. Het verkleinen van het energieverbruik heeft direct invloed op het verlagen 

van de woonlasten en het verminderen van de milieudruk. De financiële situatie van huurders komt 

verder onder druk te staan door stijging van voedselprijzen en de invloed van de financiële crisis op 

onder andere lonen. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft groeit [SCP & CBS, 

2012]. 

Circa 32% van de totale woningvoorraad is in bezit van woningcorporaties [CFV, 2012]. Daarom is de 

opgave om energetisch te verbeteren voor de corporatiesector groot en tevens van groot belang 

voor landelijke bezuinigingsdoelstellingen van de overheid . 

De overheid heeft samen met Aedes en de Woonbond in 2008 afgesproken welke 

verduurzamingsdoelstellingen er worden nagestreefd. Het "Convenant Energiebesparing 

Huursectorsector'' houdt in dat er tot 2020 minimaal 20% energie bespaard moet worden. In 2012 is 

dit convenant vernieuwd en is er afgesproken 33% energie te besparen op de bestaande 

woningvoorraad. In 2012 is ook het Convenant "Meer Met Minder" vernieuwd. In dit convenant is 

het doel afgesproken jaarlijks 300.000 woningen energetisch te verbeteren. 

In het strategisch voorraadbeleid van corporaties wordt invulling gegeven aan de doelstellingen. Bij 

corporaties ligt de uitdaging om met bouwkundige en installatietechnische maatregelen tot een 

optimaal investeringsplan te komen, dat voldoet aan de energetische doelstellingen. Bij het creëren 

van verduurzamingsplannen lopen de corporaties tegen verschillende problemen aan, waardoor de 

verduurzamingsmaatregelen langzaam op gang komen. Uit het rapport van Nicis lnstitute (april 2011) 

blijkt dat energetische maatregelen voor corporaties vaak als niet-financieel rendabel worden 

aangemerkt. Omdat veel corporaties tegen de grenzen van de financiële mogelijkheden aanlopen 

moeten corporaties keuzes maken waar zij hun financiële middelen in investeren. 

De beperkte financiële middelen van corporaties en de energiebesparingsopgave om de 

woningvoorraad betaalbaar te houden dwingt corporaties het investeringsvermogen zo doelmatig 

mogelijk in te zetten. 
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1.2 Probleemstelling en doelstelling 

Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Naar aanleiding van de klimaatdoelstellingen en groeiende woonlasten van huurders door 

energiekostenstijging is er aandacht nodig voor het energieverbruik van woningen. Hiervoor zijn 

energetische doelstellingen geformuleerd in het energieconvenant voor corporaties. Hieruit volgen 

corporatiedoelstellingen met betrekking tot de energetische verbetering van de woningvoorraad. In 

de praktijk blijken corporaties verschillend om te gaan met investeringen in de energetische kwaliteit 

van woningen. Er is veel discussie over hoe er doelmatig in de energetische kwaliteit van woningen 

kan worden geïnvesteerd. Binnen het strategisch voorraadbeleid is daarom een methode nodig 

waarop investeringskeuzes kunnen worden gebaseerd. 

Uit deze probleemstelling is de volgende hoofdvraag met bijbehorende onderzoeksvragen af 

te leiden: 

Hieronder wordt de doelstelling van het onderzoek weergegeven: 

1.3 Onderzoeksvragen 

• Wat is de problematiek rondom het betaalbaar en energiezuinig maken van de 

woningvoorraad van corporaties? 

• Wat wordt er verstaan onder een betaalbare woningvoorraad? 

• Hoe wordt de betaaibaarheid van de woningvoorraad geanalyseerd? 

• Hoe kunnen product-markt combinaties gemaakt worden en hoe kan de opgave binnen de 

woningvoorraad worden geïdentificeerd voor het toepassen van energetische 

verbeteringen? 

• Hoe kunnen bouwkundige en installatietechnische investeringsscenario's worden 

samengesteld? 

2 
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1.4 Onderzoeksopzet: 

Figuur 1.1: Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is exploratief van opzet. De context van energiebesparing bij huurwoningen is in kaart 

gebracht en de onderbouwing waarom de onderzoekstappen uit figuur 1.1 worden doorlopen. 

De volgende stap bestaat uit de verdieping in de betaaibaarheid van huurwoningen vanuit het 

oogpunt van de huurder. De verdieping bestaat uit een literatuuronderzoek en de interpretatie van 

het begrip betaaibaarheid waarmee in dit onderzoek verder wordt gewerkt. 

In de stap daarna wordt beschreven hoe de vastgoedvoorraad kan worden geanalyseerd. Hiervoor is 

aan de hand van een literatuur studie onderzocht wat nodig is om de betaaibaarheid van de 

vastgoedvoorraad in kaart te brengen. Daarnaast is door middel van onderzoek binnen 

Woonstichting St. Joseph in kaart gebracht welke dataverzamelingen konden worden gecreëerd om 

de betaaibaarheid zo goed mogelijk weer te geven. Vervolgens wordt deze opzet toegepast op de 

woningvoorraad van de woningcorporatie. 

In de volgende stap wordt onderzocht hoe uit de betaaibaarheidanalyse de woningen met het 

hoogste risico kunnen worden geselecteerd. Er zijn verschillende invalshoeken op basis waarvan een 

selectie kan worden gemaakt. Deze selecties vormen de opgave van de corporatie om energetisch te 

verbeteren. 

In de volgende stap wordt onderzocht welke scenario's er mogelijk zijn om de betaaibaarheid te 

verbeteren, door middel van energetische ingrepen. Door middel van de managementtooi EPAview 

worden de effecten op de woningvoorraad berekend. 

Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies, suggesties aan woningcorporaties en aanbevelingen 

voor verder onderzoek. 
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1.5 Stagebedrijf 

Er is gekozen om voor dit onderzoek stage te lopen bij Woonstichting St. Joseph. Woonstichting St. 

Joseph is een middelgrote woningcorporatie in Boxtel van ca. 3700 woningen. De gehele 

woningvoorraad staat in de gemeente Boxtel. 

De missie van Woonstichting St. Joseph is, als maatschappelijk ondernemer een professionele 

leverancier te zijn van kwalitatief goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige 

woonomgeving. De woningcorporatie is er voor iedereen in de regio en primair voor de minder 

kansrijken op de woningmarkt. 

Maatschappelijk verantwoord investeren in duurzaamheid, is een van de strategische doelen van de 

woningcorporatie. Het verduurzamen van de woningvoorraad is een speerpunt binnen het 

strategische doel van de corporatie. 

De opdracht sluit goed aan bij het speerpunt verduurzamen van de woningvoorraad en de missie van 

de corporatie, het leveren van kwalitatief goede en betaalbare woningen. Binnen de corporatie is 

daarom een grote bereidheid het onderzoek te ondersteunen. 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal in worden gegaan op de huidige problematiek rondom energie en betaalbaarheid. 

Hierin wordt beschreven wat de knelpunten zijn van de energetische verbeteringsopgave waar 

corporaties tegenaan lopen. 

In hoofdstuk 3 staat het begrip betaaibaarheid centraal. Er wordt verdiept in de problematiek van 

huurders met betrekking tot de betaaibaarheid van huurwoningen 

In hoofdstuk 4 is onderzocht hoe de vastgoedvoorraad kan worden geanalyseerd. Vervolgens wordt 

dit toegepast op de woningvoorraad van de woningcorporatie. 

In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe binnen de vastgoedvoorraad de opgave kan worden 

geïdentificeerd om energetisch te verbeteren. 

In hoofdstuk 6 wordt onderzocht hoe investeringsscenario's worden gecreëerd. Vervolgens wordt 

toegelicht wat dit betekent voor de betaaibaarheid van de huurder en de energetische doelstelling 

van de corporatie. 

Hoofdstuk 7 wordt afgesloten met conclusies, suggesties aan woningcorporaties, en aanbevelingen 

tot verder onderzoek. 
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H2 Problematiek en maatschappelijke relevantie 

2.11nleiding 

Dit hoofdstuk geeft weer wat de problematiek en de maatschappelijke relevantie is rondom de 

energetische investeringen in sociale huurwoningen van corporaties. Daarvoor wordt in paragraaf 2.2 

ingegaan op de energieproblematiek bij huurwoningen. In paragraaf 2.3 komen de energetische 

beleidskaders aan bod. In paragraaf 2.4 wordt besproken hoe corporaties richting geven aan de 

problematiek vanuit de corporatiedoelstellingen. Vervolgens wordt in paragraaf 2.5 ingegaan op de 

financiële belemmeringen waar corporaties mee te maken hebben en in de komende jaren mee te 

maken krijgen. In Paragraaf 2.6 wordt de conclusie gegeven van hoofdstuk 2. 

2.2 Energieproblematiek 

Het thema energie staat bij corporaties hoog op de agenda. Corporaties spelen een belangrijke rol in 

het beperken van fossiele brandstoffen omdat een groot deel van deze energie in de gebouwde 

omgeving wordt verbruikt [AgentschapNL, 2010] . De energieproblematiek bestaat voor corporaties 

uit twee invalshoeken. Het is vanuit milieu-oogpunt van belang de energetische kwaliteit te 

verbeteren. Daarnaast is het energetisch verbeteren van woningen nodig om de woningen 

betaalbaar te houden. Deze twee invalshoeken worden in deze paragraaf verder toegelicht. 

2.2.1 Milieuproblematiek 

Het energiegebruik in Nederland bestaat voor 96% uit fossiele brandstoffen [CBS, 2012]. Het gebruik 

van deze brandstoffen heeft een negatief effect op het milieu. Het Brundtland-rapport uit 1987 heeft 

wereldwijd veel inzicht gegeven in de milieuproblematiek. De hoofdconclusie van het rapport was 

dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel 

van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. 

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, 

zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; 

en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. We 

dienen al onze hulpbronnen efficiënter te gaan gebruiken en zuiniger om te springen met energie. 

Ongeveer 44% van de fossiele brandstoffen in Nederland wordt verbruikt in woningen 

[klimaatmonitor, 2012] . Corporaties hebben circa 32% van de woningen in Nederland in bezit [CBS, 

2012]. De invloed en de verantwoordelijkheid van corporaties op de milieuproblematiek is daarom 

groot. 
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2.2.2 Betaaibaarheidproblematiek 

De Energieproblematiek heeft ook effect op de betaaibaarheid van huurwoningen. De 

betaaibaarheid gaat over de woonlasten die een huurder in zijn of haar situatie kan dragen ten 

opzichte van zijn of haar inkomen. Het gebruik van fossiele brandstoffen lijdt tot schaarste van deze 

grondstoffen en drijft de prijzen van energie omhoog. De energieprijzen stijgen door de schaarste 

van deze brandstof jaren achtereen meer dan de inflatie. Zie figuur 2.1. 

Groei energieprijzen en inflatie 
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Figuur 2.1: Ontwikkeling gasprijs, elektriciteitsprijs en inflatie. Bron: CBS, 2013 

Door de stijging van de energieprijzen groeien de woonlasten. Dit zorgt voor 

betaalbaarheidsproblemen bij huurders. De groei van energielasten heeft er in de afgelopen jaren al 

toe geleid dat mensen de woonlasten niet meer kunnen opbrengen en in financiële problemen 

terecht zijn gekomen. Dit blijkt uit de stijging van het aantal huurders met incassoproblemen [TU 

Delft, 2011]. 

De verwachting is dat in de toekomst de energieprijzen verder zullen stijgen. Dat zorgt ervoor dat de 

betaaibaarheid van de huurwoningen verder onder druk komt te staan. 

De energetische kwaliteit van de woning heeft effect op de betaaibaarheid van die woning. De 

kosten van het gebruik van de woning(woonlasten), afgewogen tegen de inkomsten van het 

huishouden bepaalt de betaaibaarheid van de woning. Een woning met een slechtere energetische 

kwaliteit zal onder standaardenergieverbruik meer energielasten met zich meebrengen dan een 

woning met een goede energetische kwaliteit. De energetische kwaliteit van een woning wordt 

uitgedrukt in het energielabeL G-label staat voor slechte energetische kwaliteit. Een hoger label (tot 

en met A++) heeft een goede energetische kwaliteit. Een woning met lage huur heeft meestal een 

laag energielabeL Veelal worden deze woningen gehuurd door de laagste inkomens waardoor het 

risico op de betaaibaarheid in deze gevallen het grootst is. 

Corporaties kunnen door het aanpassen van de energetische kwaliteit van de woning huurders 

beschermen tegen stijgende energieprijzen. 
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2.3 Beleidskaders 

Er zijn diverse beleidskaders die betrekking hebben op de bestaande woningbouw en daarmee 

samenhangende energieproblematiek waar corporaties mee te maken hebben. Beleidskaders 

worden gesteld door de overheid op verschillende niveaus, van Europees tot lokaal. 

Woningcorporaties zijn gebonden aan de Nederlandse wetgeving. Aan verschillende Nederlandse 

wetgeving ligt Europese wetgeving ten grondslag. Hieronder worden de, voor corporaties, relevante 

beleidskaders omtrent energievraagstukken toegelicht. 

Europese en internationale beleidskaders: 

• Kyoto-protocol (1997) 

• Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (2002) 

• Europese duurzame energie richtlijn (2009) 

Het Kyoto-protocol is een internationaal akkoord om het probleem van klimaatverandering aan te 

pakken. Dit is de belangrijkste mijlpaal geweest om energiebesparingsbeleid te formuleren. Het 

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) uit 2002 is een Europese richtlijn voor de 

verbetering van energieprestatie van gebouwen in de EU. Het wordt de lidstaten van de EU opgelegd 

deze richtlijn over te nemen. In 2006 heeft Nederland deze richtlijnen doorgevoerd. In hoofdlijnen 

betreft het, het inzichtelijk maken van energieprestaties door energiecertificaten (het energielabel), 

minimale eisen aan bestaande en nieuwe gebouwen en verplichting tot inspecties van installaties. Elk 

land heeft een zekere mate van vrijheid om de EPBD te vertalen naar de eigen nationale situatie. 

Daarnaast is er in Europees verband afgesproken dat circa 20% van de totale energievoorziening in 

2020 uit duurzame energie moet bestaan. Dit is beschreven in de Europese duurzame energie 

richtlijn (2009). Elk lid heeft hierin zijn eigen doelstellingen, Nederland streeft naar 16% duurzame 

energie in 2020 [rijksoverheid, 2013). 

Op nationaal niveau zijn de volgende regelingen van toepassing: 

• Besluit beheer sociale huursector (BBSH)( 2005) 

• Convenant energiebesparing huursector (2012) 

• Convenant 'Meer Met Minder' (2012) 

Volgens de Woningwet mogen toegelaten instellingen uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van 

de volkshuisvesting. In het Besluit Beheer Sociale Huisvesting (BBSH) staat omschreven welke 

prestatievelden daaronder worden verstaan. Daar horen onder ander bij, het 'passend huisvesten 

van de aandachtsgroep' en 'het kwalitatief in stand houden van de woningvoorraad'. In Artikel 12 

van de BBSH staat dat naast de woningwet en bouwbesluit eisen aan de toegelaten instelling kunnen 

worden gesteld met de betrekking tot de bouw- en woontechnische kwaliteit van de 

woongelegenheden. Hierbij kan worden gedacht aan eisen die ten doel hebben het energieverbruik 

te beperken en daarmee tevens kostenbesparingen voor huurders opleveren, waaronder zaken 

vallen als isolatie-eisen en de keuze voor zo energiezuinig mogelijke verwarmingsinstallaties [BBSH, 

2005) . Gemeenten en corporaties overleggen en maken afspraken met elkaar over de 

prestatievelden binnen het BBSH om de wederzijdse doelen te behalen. 
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Het convenant "Energiebesparing huursector'' is getekend door Ministerie BZK, Aedes, de 

Woonbond en Vastgoed Belang. In dit rapport wordt afgesproken dat corporaties 33% energie 

besparen in de periode tot 2008- 2020. Dat komt overeen met een gemiddeld energielabel B in de 

totale woningvoorraad. Ook wordt het belang onderstreept van energiebesparing in verband met het 

klimaat, de eindigheid van fossiele brandstoffen, en de stijging van de energieprijzen in relatie tot de 

woonlastenontwikkeling. 

Het convenant 'Meer Met Minder' is in juni 2012 geactualiseerd. Het Convenant is gesloten tussen, 

Bouwend Nederland, EnergieNEd, Uneto-VNI en het Ministerie Binnenlandse Zaken. Het doel is om 

jaarlijks de energieprestatie van minimaal 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen te 

verbeteren naar label B of met minimaal twee labelstappen. De partijen spannen zich in om de keuze 

voor duurzame maatregelen te stimuleren. 

2.4 Corporatiedoelstellingen 

Gemeenten en corporaties overleggen met elkaar bij renovatie en herstructureringsprojecten en 

maken prestatieafspraken over aandachtsvelden binnen het BBSH. Op diverse terreinen worden 

afspraken gemaakt om wederzijdse doelstellingen te behalen. Vanwege de groeiende 

energieproblematiek zijn de energetische en betaalbaarheidsdoelstellingen hoger op de agenda 

komen te staan. In deze paragraaf wordt toegelicht wat de problemen zijn met betrekking tot de 

energetische doelstellingen en de betaaibaarheid van woningen. 

Energetische doelstellingen 

De overheid maakt samen met corporaties afspraken over de energetische doelstellingen. Dat wordt 

ingegeven door wetgeving, waar in de paragraaf beleidskaders over is gesproken. Daarnaast maakt 

circa 39% van de corporaties afspraken met de gemeente om de ambities van de gemeente en de 

ambities van de corporatie om te zetten naar prestatieafspraken. Per corporatie kunnen er dan ook 

verschillende energetische doelstellingen worden gehanteerd. 

Uit onderzoek van Atriensis (2011) blijkt dat 60% van de corporaties aangeven de energetische 

doelstellingen niet te halen. Dit geeft weer dat er corporatiebreed problemen zijn om de 

energetische verbeteringen in de praktijk door te voeren. Uit onderzoek van het Nicis lnstitute (2011) 

blijkt dat er voor corporaties verschillende knelpunten zijn waardoor het behalen van de 

energetische doelstellingen wordt vertraagd. De financiële haalbaarheid van investeringen speelt een 

belangrijke rol. 

Bij de corporatie ligt de uitdaging om met bouwkundige en installatietechnische maatregelen tot een 

optimaal investeringsplan te komen dat voldoet aan de energetische doelstellingen. In de praktijk 

blijkt dat de uitwerking ervan complex is. Op het niet naleven van gemaakte prestatieafspraken 

tussen gemeenten en corporaties staan geen sancties. 

Doelstellingen betaaibaarheid wonen 

Onder de hoofddoelstelling van 'betaalbaarheid' vallen zoals eerder aangegeven twee 

prestatievelden van het BBSH: 'Passende huisvesting van de aandachtsgroep' en 'Het kwalitatief 

in stand houden van het woningbezit'. Beide zijn te combineren tot de doelstelling van het 

'huisvesten van de primaire doelgroep in kwalitatief redelijke woningen en tegen een redelijke prijs'. 
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Om te bepalen wie deze doelgroep is, zijn er richtlijnen opgezet. In figuur 2.2 is de inkomensverdeling 

naar doelgroep weergegeven . De aandachtsgroep wordt ook de primaire doelgroep genoemd. Dit 

betekent dat de bovengrens van ( 34.085,- bruto jaarinkomen per huishouden (2012) in aanmerking 

komt voor sociale huisvesting. Dit behelst dat 42% van de huishoudens in aanmerking komt voor een 

sociale huurwoning van een corporatie. De Europese beschikking kent bovendien een marge van 10% 

toewijzing aan hogere inkomensgroepen dan ( 34.085, -. 

Doelgroep Inkomen (2012) 

Primaire doelgroep Tot ( 34.085 

Secundaire doelgroep Tussen ( 34.085 en ( 43.000 

Tertiaire doelgroep Vanaf ( 43.000 

Figuur 2.2: Doelgroepen EU-richtlijn. Bron: BBSH, 2012 

Bovenop de huurprijsregulering (maximale huur) verschaffen de corporaties impliciete subsidies door 

huren (extra) te verlagen. Hier zijn geen regels aan verbonden, woningcorporaties bepalen zelf de 

hoogte van deze impliciete subsidie aan huurders. De huurprijs bepaling is een belangrijk middel om 

de betaaibaarheid van de woningen te reguleren. 

2.5 Financiële belemmering 

2.5.1 Oorzaken financiële belemmeringen 

Voor investeringen zijn corporaties afhankelijk van geleend geld. Corporaties kunnen onder bepaalde 

voorwaarden tegen gereduceerde rentetarieven geld lenen. De mogelijkheden om geld te lenen zijn 

van groot belang voor de financiële haalbaarheid van projecten. In het verleden werden de grenzen 

van de leencapaciteit vrijwel nooit bereikt en waren financiële problemen bij corporaties zeldzaam. 

De laatste jaren is door verandering in wetgeving gebleken dat dit niet (meer) het geval is. Hiervoor 

kunnen 3 specifieke oorzaken worden genoemd: 

Ministeriële regeling: Corporaties krijgen staatssteun in de vorm van saneringssteun van de 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), barging van leningen door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en lagere grondprijzen bij aankoop van grond 

van een gemeente. De ministeriële regeling houdt in dat de voorwaarden waarbij van deze 

staatssteun gebruik kan worden gemaakt zijn aangescherpt. Activiteiten die vallen onder 

niet- diensten van algemeen economisch belang (niet-DEAB) ontvangen vanaf 2011 geen 

staatssteun meer. 

Verhuurdersheffing: In het woonakkoord van februari 2013 heeft de overheid besloten 1,7 

miljard euro bij de corporaties te gaan heffen. Daarnaast zijn enkele kleine impulsen 

afgesproken om energetische investeringen te kunnen doen. (toelichting zie §3.4.3) 

Saneringsheffing: Het WSW vraagt corporaties scenario's door te rekenen waarbij rekening 

wordt gehouden met een saneringsheffing. Toekomstige saneringsheffingen zijn daarom niet 

uitgesloten. 
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Naast de verandering in wetgeving is de stagnerende woningmarkt een belangrijke oorzaak van de 

beperkte beschikbaarheid van financiële middelen. De financiële crisis heeft geleid tot het stagneren 

van de woningmarkt. Hierdoor worden drastisch minder woningen verkocht. Woningverkoop is voor 

de corporatie een inkomstenbron en een mogelijkheid om financiële middelen liquide te maken. 

2.5.2 Gevolgen financiële belemmeringen 

De investeringsopgave voor corporaties in energetische verbeteringen van de woningen is groot. 

Het gevolg van de financiële belemmeringen is dat het moeilijker wordt aan de energetische 

doelstellingen te voldoen. Tegelijkertijd wordt de spanning tussen de betaaibaarheid van de 

woningen voor de huurder en de financiële gezondheid van de corporatie groter. Beperkte financiële 

middelen dwingt tot het doelmatiger inzetten van financiële middelen. 

2.5.3 Aanpak financiële belemmeringen 

Het doelmatiger inzetten van financiële middelen om aan de energetische- en 

betaalbaarheidsdoelstellingen te voldoen is een complexe opdracht voor corporaties. Voor dit 

onderzoek is het van belang binnen de complexiteit een focus aan te brengen waarop de aanpak 

wordt gebaseerd. 

De betaaibaarheid van woningen wordt verbeterd door de woningen energetisch te verbeteren. 

Vanwege de financiële beperkingen van corporaties wordt in dit onderzoek onderzocht in welk deel 

van de woningvoorraad het betaalbaarheidsprobleem het grootst is. Hierdoor kan een selectie 

worden gemaakt van de woningen met het hoogste betaalbaarheidsrisico. Voor een doelmatige 

aanpak is het vervolgens van belang om te bepalen tot welk energetisch niveau de woningen 

verbeterd moeten worden, om aan de energetische- en betaalbaarheidsdoelstellingen te voldoen. 

2.6 Conclusies 

Corporaties spelen een belangrijke rol in het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. De 

stijging van energielasten voor huurders vormen een bedreiging voor de betaaibaarheid van de 

huurwoningen. Daarnaast heeft het gebruik van fossiele brandstoffen een negatief effect op het 

milieu. Door het aanpassen van de energetische kwaliteit van de woningen kunnen huurders worden 

beschermd tegen stijgende energieprijzen en wordt er een bijdrage geleverd aan het verbeteren van 

het milieu. 

Er zijn diverse beleidskaders van toepassing op de energetische kwaliteit van corporatiewoningen. 

Een belangrijke stap is het inzichtelijk maken van de energieprestaties door energielabels. In het 

BBSH worden prestatievelden omschreven zoals het passend huisvesten van de aandachtsgroep en 

het kwalitatief in stand houden van de woningvoorraad. In de convenanten "Energiebesparing 

huursector'' en "Meer Met Minder'' wordt dit geconcretiseerd. Tot 2020 moeten 2,4 miljoen 

gebouwen minstens 33% energiezuiniger worden gemaakt. 

De beleidskaders hebben invloed op de corporatiedoelstellingen. Corporaties hebben moeite om de 

gestelde doelstellingen te halen. Vooral de financiële haalbaarheid van de investering ligt hieraan ten 

grondslag. Voor corporaties is de huurprijsbepaling een belangrijk middel om de betaaibaarheid van 

de woningen te behouden. 
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De beschikbaarheid van financiële middelen voor corporaties wordt steeds meer beperkt. De 

aanpassingen in wetgeving: ministeriële regeling, verhuurdersheffing en mogelijke saneringsheffing, 

zorgen voor een behoorlijke inperking van de financiële middelen. Daarnaast is de stagnerende 

woningmarkt hiervan een belangrijke oorzaak. 

Het gevolg van de beperkte financiële middelen is dat de beschikbare middelen zo doelmatig 

mogelijk ingezet moeten worden. Het doelmatig inzetten van de middelen wordt bereikt door focus 

aan te brengen op een selectie woningen op basis van het betaalbaarheidsrisico. Vervolgens is het 

van belang het betaalbaarheidsrisico te verbeteren. Hiervoor is een investering nodig die past bij de 

benodigde energetische verbeteringen. In hoofdstuk 5 wordt hier op ingegaan. Door het 

verduurzamen van de vastgoedvoorraad kan gestuurd worden op de betaaibaarheid van 

huurwoningen. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op het begrip betaalbaarheid. 
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H3 Betaalbaarbeid Wonen 

3.11nleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op het begrip betaalbaarheid. Om te kunnen sturen op de betaaibaarheid van 

corporatiewoningen is het van belang te weten wat dit begrip in de context van het onderzoek 

inhoud. In paragraaf 3.2 wordt toegelicht wat de definitie is van betaaibaarheid wonen. Vervolgens 

wordt in paragraaf 3.3 onderzocht hoe de betaaibaarheid kan worden gemeten. Paragraaf 3.4 gaat in 

op de ontwikkeling van betaaibaarheid voor huurders. In paragraaf 3.5 wordt toegelicht wat 

betaaibaarheid betekent voor het landelijke woonbeleid, daarbij wordt onderzocht hoe 

betaaibaarheid landelijk wordt gestuurd. Ook wordt onderzocht welke middelen corporaties hebben 

om te sturen op de betaalbaarheid. In paragraaf 3.6 wordt de conclusie gegeven het hoofdstuk. 

3.2 Definitie betaaibaarheid wonen 

Het begrip betaaibaarheid wonen gaat over in hoeverre mensen in hun situatie de kosten van wonen 

kunnen betalen. Over de vraag wat betaalbaar wonen is, valt over te discussiëren. Als de normen 

algemeen aanvaard worden door een maatschappij, kan betaaibaarheid dienen als onderwerp van 

herverdeling. De overheid heeft dan opvattingen over de prijs die betaald moet worden voor een 

vooropgestelde minimumkwaliteit van de woonconsumptie bij een bepaald huishoudinkomen 

[Maclennan en Williams, 1990]. 

Hoeveel iemand wil uitgeven aan zijn of haar woning is een persoonlijke keuze en ook afhankelijk van 

het beschikbare woningaanbod. Wel stellen verhuurders en hypotheekverstrekkers doorgaans een 

maximum aan het bedrag dat huishoudens, gegeven hun inkomen, aan wonen mogen uitgeven. Het 

idee hierachter is tweeledig. Aan de ene kant willen de verhuurder en de geldverstrekker het risico 

beperken dat een huishouden niet meer aan zijn maandelijkse lasten kan voldoen. Dit is in het belang 

van de verhuurder en de geldverstrekker, omdat zij bij uitzetting en/of verkoop van de woning 

doorgaans de nodige kosten moeten maken. Aan de andere kant wordt het huishouden hiermee 

beschermd tegen onverwachte financiële situaties [Ministerie BZK, 2009]. 

3.3 Meten van betaaibaarheid 

Het meten van betaaibaarheid heeft betrekking op doorgaans twee duidelijk te onderscheiden 

elementen: een maat voor de relatie tussen de woonuitgaven en het beschikbaar huishoudinkomen 

(de indicator) enerzijds en een norm om deze maat te beoordelen (de standaard) anderzijds. 

Om de betaaibaarheid te meten worden verschillende indicatoren gebruikt. In de literatuur worden 

er 3 genoemd. Dit zijn de huurquote, woonquote en resterend(residueel) inkomen. In deze paragraaf 

worden de 3 indicatoren toegelicht. 
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Huurquote 

Om te bepalen wat een huurder kan betalen aan wonen wordt in de regel gebruik gemaakt van de 

huurquote. De huurquote wordt door het VROM en het NIBUD bepaald. Dit getal geeft weer welk 

deel van het besteedbaar inkomen aan huur kan worden betaald om de woning betaalbaar te 

houden. Strikt genomen zouden de huurtoeslag en sociale voorzieningen ervoor moeten zorgen dat 

wonen betaalbaar blijft. Echter, enkel de huurlasten geven de betaaibaarheid niet voldoende weer 

omdat het effect van energielasten op de betaaibaarheid de laatste jaren erg is gestegen. [Ministerie 

BZK, 2011]. De definitie van betaaibaarheid wonen wordt beter weergegeven door alle woning 

gerelateerde kosten te vergelijken met het besteedbaar inkomen. Dit worden de woonlasten 

genoemd. 

Woonquote 

De woonlastenquote is het percentage van het huishoudinkomen dat uitgegeven wordt aan wonen. 

De netto woonquote is de verhouding tussen de som van de netto vaste woonuitgaven en de 

bijkomende woonuitgaven (gas, elektra, water en lokale lasten), en het besteedbaar 

huishoudinkomen. De woonlasten bedragen binnen de sociale huursector een groot deel van het 

besteedbare inkomen van de huurder. Het NIBUD en VROM hebben richtlijnen gegeven welk 

percentage van het besteedbare inkomen maximaal aan huur- en woonlasten kan worden besteed. 

Resterend(residueel) inkomen 

Als indicator wordt in de literatuur ook gesproken over het resterend inkomen. Hierin wordt 

besproken dat voor het berekenen van de betaaibaarheid idealiter het residuele inkomen wordt 

gebruikt, zijnde het inkomen dat resteert na aftrek van de woonuitgaven van het besteedbaar 

inkomen van een huishouden [Stone, 2011]. 

Vergelijking indicatoren 

Het verschil tussen de indicatoren huurquote en woonquote is, dat bij de woonquote bijkomende 

woonlasten worden meegenomen. Beide indicatoren worden uitgedrukt in een percentage. Het 

percentage is een verhouding tussen inkomen en uitgaven. Het residueel inkomen wordt niet 

weergegeven door middel van een percentage. Het residueel inkomen is een absoluut cijfer en geeft 

de absolute consumptiemogelijkheden weer. 

Het idee achter de bijzondere behandeling van de woonuitgaven ten opzichte van de uitgaven voor 

overige consumptie ligt in de aard van de uitgaven. De woonuitgaven zijn over het algemeen een 

redelijk grote post in de uitgaven van huishoudens, waarop gemiddeld niet eenvoudig bezuinigd kan 

worden. 

Norm Betaaibaarheid/acceptabele woonquote 

In de definitie van betaaibaarheid is beschreven dat over de norm voor betaaibaarheid valt te 

discussiëren. Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) onderzoekt de "noodzakelijke" 

behoefte van consumenten en is een belangrijke bron voor het bepalen van de betaalbaarheidsnorm. 

Ook de overheid gebruikt de gegevens van het Nibud als uitgangspunt. De noodzakelijke behoeften 

per gezin worden bepaald door de huishoudsamenstelling. Een gezin zonder kinderen heeft immers 

andere behoeften dan een gezin met drie kinderen. Als de normering van 'voldoende' kwaliteit voor 

bepaalde huishoudtypen 'is opgelost', is een geschikte maatstaf nodig om de relatie tussen inkomen 

en woonuitgaven vorm te geven [Hancock, 1993; Ritakallio, 2003; Stone, 2006; Thalmann, 1999]. Een 
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bepaalde quote zal met een hoger inkomen tot minder problemen leiden. Echter, ook bij hogere 

inkomens komen problemen voor om in de woonlasten te voorzien. Een hoger inkomen leidt tot een 

ander bestedingspatroon. Hieruit blijkt dat quotes en dus ook de normgetallen betekenisvoller 

worden bij differentiatie naar inkomen en differentiatie naar huishouden omdat daarmee de 

gevraagde behoefte en de relatie van inkomen tot woonuitgaven beter wordt omschreven. 

Daarnaast kunnen door differentiatie de verschillende groepen met elkaar worden vergeleken. 

Vervolgens kan met de woonquote en de acceptabele woonquote inzicht worden gegeven in het 

risico dat de woonlasten niet meer opgebracht kunnen worden. Dit is het betaalbaarheidsrisico. 

In dit onderzoek wordt voor het berekenen van de betaaibaarheid gebruik gemaakt van de 

woonquote. In figuur 3.1 is het basisschema weergegeven voor de berekening van het 

betaalbaarheidsrisico. In hoofdstuk 4 wordt het schema verder besproken. 

Bruto Huur 

I 

Nettofluur 

Enêrgialastan 

Gemeen ·il«t 
belastingen en 

We lef 

Tot8le 
Woonla$t8n 

I 
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woonqll018 

Figuur 3.1: Schema betaalbaarheidsrisico 

Variabe~ 
woolllas.ten 

eetaaibaarheid 
risico 

15 



Verkennend onderzoek naar het sturen op betaaibaarheid 2013 

3.4 Ontwikkeling van betaaibaarheid 

In voorgaande paragraaf is toegelicht dat de betaaibaarheid bepaald wordt door de woonlasten, het 

inkomen en de woonlastennorm. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 

betaalbaarheid. In verschillende onderzoeken van de overheid en onderzoeksinstituten wordt 

besproken hoe de woonlasten zijn veranderd en welke invloed dat heeft op de betaaibaarheid voor 

huurders. Naast de woonlasten wordt ook de ontwikkeling van het beschikbare huishoudinkomen en 

de betaalbaarheidsnorm verder besproken. 

3.4.1 Woonlastenontwikkeling 

In onderzoeken over de betaaibaarheid worden de begrippen huurquote en woonquote beiden 

gebruikt. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in de periode 2006-2009 de huurquote is gezakt van 

24% naar 23%. Dit komt door inflatievolgend huurbeleid en een hogere inkomensstijging dan de 

inflatie. Daarentegen is de gemiddelde woonquote gestegen als gevolg van gestegen energieprijzen 

en grotere lokale belastingen. Dit geeft aan dat bij het sturen van de woonlastenontwikkeling, de 

huurlasten en bijkomende kosten belangrijke invloed hebben. 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de energielasten in 10 jaar zijn verdubbeld. Voor het grootste 

deel hangt dit samen met de gestegen energieprijzen en heeft geleid tot een behoorlijke 

lastenverhoging en een toename van de druk op het huishoudinkomen. Dit blijkt uit de tijdreeks van 

de netto woonquote, en dan in het bijzonder aan de ontwikkeling tussen 2002 en 2009. Tussen 2002 

en 2006 steeg de gemiddelde woonquote van huurders met bijna 6 procentpunten, terwijl de netto 

huurquote van huurders gemiddeld met "slechts" 2,6%-punt steeg. Dit verschil was vooral toe te 

schrijven aan de toename van de energielasten, die per maand gemiddeld met ongeveer € 50 

toenamen. Tussen 2006 en 2009 zijn de energielasten van huurders met ruim € 30 per maand verder 

toegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de woonquote in deze periode met één procent toenam, 

terwijl de netto huurquote met één procentpunt gedaald is. In figuur 3.2 is het verloop van de 

woonquote in de huursector voor alle huurders weergegeven in de periode 1986 tot 2009. De 

woonquote is in deze tijd gestegen van 29% naar 36%. 

Netto woonquote 
huursector 
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*2002BD: 2002 komt tweemaal voor: links opgave door respondent, rechts gegevens per 

respondent vanaf 2002 afkomstig van Belastingdienst 

Figuur 3.2: Netto woonquote huursector. Bron: CBS, 2011 
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3.4.2 Gevolgen voorgestelde kabinetsmaatregelen september 2010 op betaaibaarheid 

De sociale woningsector staat onder sterke invloed van overheidsingrijpen. Politieke keuzes hebben 

daarom een groot effect op de betaaibaarheid van woningen. Door de economische omstandigheden 

wordt ook de sociale sector financieel geraakt. De politiek bezuinigt ook in deze sector. In het 

onderzoek van het ministerie Buitenlandse Zaken Wonen Bouw en lntegratie(BZ WBI) is 

doorgerekend wat het effect op de betaaibaarheid is van de voorgestelde kabinetsmaatregelen. De 

betaalbaarheidsquotes gaan omhoog, dus de betaaibaarheid verslechterd, omdat verwacht wordt 

dat de inkomensontwikkeling de komende jaren achter blijft. Zonder de kabinetsmaatregelen wordt 

verwacht dat de huurquote stijgt van 21% in 2011 naar 24,4% in 2020. De voorgestelde maatregelen 

zullen ervoor zorgen dat de huurquotes verder stijgen tot 25,1% a 26,1% [Paulus, 2010]. In de 

huurquote zijn eventuele energielastenverhoging en bijkomende lasten niet verrekend. Dat de 

voorgestelde maatregelen de betaaibaarheid weer verder onder druk zet is zorgwekkend. Het belang 

om te sturen op een betaalbare woningvoorraad wordt daardoor nog groter. 

3.4.3. Gevolgen afspraken woningmarkt kabinet februari 2013 op betaaibaarheid 

In navolging van de eerdere kabinetsmaatregelen heeft het maatregelenpakket wederom gevolgen 

voor de betaaibaarheid van de huurwoningen. Corporaties krijgen een verhuurdersheffing van 1,7 

miljard opgelegd tot 2017. In dit akkoord is ook afgesproken dat corporaties de heffing grotendeels 

kunnen betalen uit huurverhogingen. De huurverhogingen per jaar zijn weergegeven in figuur 3.3. 

Doelgroep Huurverhoging 
tot € 33.000 1,5 % boven inflatie 
tot € 43.000 2,0 % boven inflatie 
boven € 43.000 4,0 % boven inflatie 

De huurders betalen dus het grootste deel van de verhuurdersheffing. De inkomensafhankelijke 

huurverhogingen mogen jaarlijks plaatsvinden. De eerste inkomensafhankelijke huurverhoging is bij 

sommige woningcorporaties op 1 juli 2013 ingegaan. Hoewel de maatregel een nivellerende werking 

heeft zorgt de maatregel er voor dat de betaaibaarheid van de huurwoningen voor huurders verder 

onder druk komt te staan. De maximale huur blijft gehandhaafd en voor chronisch zieken, 

gehandicapten en bij inkomensdaling worden er uitzonderingen gemaakt. 

Er wordt een energiebesparingstands opgericht waar de overheid 150 miljoen euro voor verhuurders 

reserveert. De BTW op arbeid voor renovaties wordt tijdelijk verlaagd naar 6%. Vanaf 2015 wordt de 

inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk vervangen voor de huursombenadering. Met de 

huursombenadering worden verschillen in huurprijzen bij woningen van gelijke kwaliteit verkleind. 

Momenteel wordt hervorming van de sector door de politiek afgedwongen. Het effect van politieke 

keuzes op de betaaibaarheid van huurwoningen is groot. Hoe de maatregelen precies uitpakken en 

of er aanvullende maatregelen komen in de toekomst is niet zeker. Voor de huurder wordt het 

wonen in ieder geval duurder. 
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3.4.4 Invloed energieprijzen op woonlastenontwikkeling 

De energieprijzen hebben direct invloed op de woonlastenontwikkeling voor de huurder. 

De energieprijzen worden bepaald door vraag en aanbod. De afgelopen 10 jaar zijn de energieprijzen 

voor consumenten gemiddeld met 5% gestegen [CBS, 2012] . De huurprijzen zijn gekoppeld aan de 

inflatie en deze ligt gemiddeld rond de 2%, De energietastenstijging is daarom veel groter dan de 

stijging van de huurprijzen. De energielasten vormen daardoor een steeds groter deel van de 

woonlasten [Senternovem, 2009] . 

Energieprijzen fluctueren door vraag en aanbod, zijn door de markt gedreven. Figuur 2.1 in hoofdstuk 

2 laat zien dat de kredietcrisis deels een corrigerend effect heeft gehad op de energieprijzen. Het laat 

ook zien dat de energieprijs al weer aan het aantrekken is. In het jaarverslag 2011 van het 

internationaal energie agentschap wordt beschreven dat de mondiale energievraag tot 2035 zal 

stijgen met 14%. De energievraag zal voortkomen uit de transportsector in opkomende economieën 

Uaarverslag IEA, 2011] . Doordat het aanbod energie steeds schaarser wordt is de kans erg groot dat 

de prijzen van energie verder zullen stijgen. Het aanbod duurzame energie gaat hierin een steeds 

belangrijkere rol spelen. De transitiefase naar duurzame energie is een langdurig en moeizaam 

proces. Maar, zal bij voldoende aanbod zorgen voor het afvlakken van de energielastenstijging. 

3.4.5 Effect energielostenstijging op betaaibaarheid corporatiewoningen 

In het onderzoek van RoeiTijssens (2011) is het effect in beeld gebracht van de energieprijzen op het 

aanbod woningen van een corporatie met bepaalde woonlasten voor huurders. Hiervoor zijn de 

woonlastenklassen in de tijd gezet met een aanname van 5,75% energiestijging per jaar. De hoogte 

van de woonlastenklassen hebben een jaarlijkse stijging die gelijk is aan de inflatie. Het gevolg van de 

groeiende energielasten is dat het aanbod woningen in de lagere woonlastenklassen verdwijnt en er 

enkel woningen uit de dure woonlastenklassen overblijven (figuur 3.4). In dit scenario is er na 

verloop van tijd geen passend aanbod meer voor de doelgroep van de corporatie. 
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Figuur 3.4: Woonlastenklassen. Bron: Tijssens, 2011 
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Specificeren ontwikkeling betaaibaarheid naar typen corporatiewoningen 

Het onderzoekbureau RIGO heeft in 2009 analyses uitgevoerd om te achterhalen waar de primaire 

huishoudens met een te hoge woonquote wonen. Hieruit zou beleid gemaakt kunnen worden om te 

sturen op verlagen van woonlasten voor deze huishoudens. Echter uit de analyse van het RIGO blijkt 

dat er op basis van de factoren woningtype, bouwjaar en energielabel geen duidelijk verschil zit in 

woonsituatie bij huurders boven of onder de woonlastennorm (figuur 3.5). De bepalende factoren uit 

dit onderzoek zijn: huurkosten(woningduur 

van bewoner), besteedbaar inkomen, 

huishoudentype en energiegedrag. Dat de 

betaaibaarheid zo persoonsgebonden is, 

maakt het lastig een beleid te maken op 

basis van typen corporatiewoningen. Om 

gericht energetische investeringen te doen 

om de betaaibaarheid van de woning te 

verbeteren is extra onderzoek nodig naar 

factoren om de opgave te kunnen 

identificeren. 

3.4.6 Gevolgen ofnome betoo/boorheid: 

Risico's te hoge woonlasten 

40% ---------------·----·--···-··-·--· 

35% . . 

30% -..--------------······-··-··-····--·--·- ----
25% 

2094 
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Figuur 3.5: Woonlastennorm primaire doelgroep. Bron: RIGO 

Het betaalbaar houden van de woonlasten is noodzakelijk in verband met ongewenste 

maatschappelijke effecten en risico's voor de corporatie. Wanneer de woonlasten onbetaalbaar 

worden voor de huurders volgt het risico dat er betalingsproblemen ontstaan. Maatschappelijk heeft 

dit gevolgen omdat mensen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Voor de corporatie 

kunnen te hoge woonlasten in een ontspannen woningmarkt tot gevolg hebben dat huurders een 

alternatieve woning kiezen. In een gespannen woningmarkt heeft de huurder geen alternatief en 

staan de huurinkomsten onder druk. In beide gevallen kan er huurderving optreden. Dit is voor de 

corporatie een financieel risico [Energiesprong, 2012]. 

Directe overheidsmiddelen tegen hoge woonlasten 

De overheid heeft twee middelen om direct invloed uit te oefenen op de woonlasten voor de 

huurder. Dat zijn de huurtoeslag en de lokale belastingen. De huurtoeslag is een inkomens- en 

woningafhankelijke bijdrage aan de huur. Daarnaast kan ervoor worden gekozen de belastingen niet 

in rekening te brengen bij de huurder. De overheid heeft op dit moment nog geen directe middelen 

ingezet om tegemoet te komen aan de energielasten in de vorm van een energietoeslag (Nibud, 

2009]. 

19 



Verkennend onderzoek naar het sturen op betaaibaarheid 2013 

3.5 Beleid betaaibaarheid wonen 

Betaaibaarheid van het wonen is een belangrijk thema in het Nederlandse woonbeleid. Tegelijkertijd 

wordt de corporatiesector in het nieuwe woonakkoord van 2013 stevig hervormd waarbij de 

financiële middelen worden beperkt. In deze paragraaf worden de beleidskaders omtrent 

betaaibaarheid van de overheid besproken, daarnaast wordt het beleid besproken vanuit de 

corporaties en welke rol de energetische kwaliteit hier in speelt. 

3.5.1 Beleid overheid betaaibaarheid van het wonen 

Niet alle mensen zijn in staat zelf voor goede huisvesting te zorgen. Daartoe hanteert de overheid 

nadere regels. Kwalitatief goede en betaalbare woningen voor kwetsbare groepen worden door de 

overheid toegankelijk gemaakt door: 

Beheersen huurontwikkeling (huurprijsbeleid); 

De maximering van de huurprijsstijging behoedt de zittende huurder voor te grote huursprongen, als 

gevolg waarvan problemen met de betaaibaarheid zouden kunnen ontstaan. Het wettelijk 

instrument hiervoor is de huurprijsregelgeving. De voorwaarden voor huurprijsstijging worden ieder 

jaar, voor de begrotingsbehandeling, in de huurbrief vastgelegd. Dit gaat uit van een gemiddeld 

inflatievolgend (vijfjaarlijks gemiddelde) huurbeleid. De komende jaren is hierop een 

inkomensafhankelijke huuropslag van toepassing (zie §3.4.3). Het kabinet wil hiermee het 

zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen 

[Rijksoverheid, 2013]. 

Bewaking prijs/kwaliteitsverhouding (huurwetgeving en huurgeschi/lenbeslechting); 

Het woningwaarderingsstelsel biedt een maatstaf voor de maximale huurprijs voor een woning in 

relatie tot de kwaliteit. De bewaking van de prijs/kwaliteitsverhouding is een van de pijlers van de 

huurbescherming die moet worden behouden. Sinds 2011 is het energielabel opgenomen in het 

WWS-stelsel waardoor de energetische kwaliteit duidelijk is verdisconteerd in de maximaal 

toegestane huur. 

Betaaibaarheid voor de doelgroep garanderen (Wet op de huurtoeslag); 

Deze wet heeft als voornaamste doel om mensen met lagere inkomens te voorzien van betaalbare 

huisvesting. De huurtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling, waarbij de uitkeringen voor de 

burger onbelast zijn. Voor de beoordeling van het effect van huurtoeslag op de betaaibaarheid van 

het huren wordt gekeken naar de netto huurquote. De netto huurquote geeft aan welk deel van het 

netto-inkomen aan huurlasten wordt besteed. In deze beoordeling worden energielasten niet 

meegenomen. Vanaf 2013 wordt het huurtoeslagbudget vergroot om de effecten van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging voor de laagste inkomens op te vangen. 

Bevorderen van de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep 

(huisvestingswet/toewijzing en tegengaan onrechtmatige bewoning). 

Sociale verhuurders hebben de taak om huishoudens met lage inkomens te huisvesten. Aanvullend 

op de zorg voor de omvang van het aandeel betaalbare woningen in de woningvoorraad, is het van 

belang ervoor te zorgen dat de doelgroep wordt gehuisvest in deze woningen. Een huishouden 

maakt deel uit van de corporatiedoelgroep als het een belastbaar inkomen heeft van maximaal 

€34.229 (2013). Sinds 2011 hebben corporaties ook te maken met de zogeheten toewijzingsnorm: 

minimaal 90% van de sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens moet worden toegewezen 

aan huishoudens uit de corporatiedoelgroep. De beperking van minimaal 90% beschikbaarheid voor 
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de corporatiedoelgroep kan er voor zorgen dat de midden-inkomens meer moeite krijgen geschikte 

huisvesting te vinden. 

3.5.2 Ruimte voor beleid betaaibaarheid voor corporaties 

Het sturen op betaaibaarheid door middel van energetische investeringen is in dit onderzoek het 

uitgangspunt. Voor de volledigheid zetten we in deze paragraaf ook andere invalshoeken neer waar 

de corporatie invloed op heeft om de betaaibaarheid te verbeteren. Daarbij worden de 

mogelijkheden bediscussieerd. 

Huurbeleid 

Door middel van het aanpassen van de huren wordt invloed uitgeoefend op de betaaibaarheid van 

het wonen. Veel corporaties zijn van mening dat de huidige huren te ver onder de maximaal 

toegestane huur liggen. Daarvoor wordt bij mutatie de huur naar de nieuwe streefhuur getild. Dit 

proces wordt huurharmonisatie genoemd. Dit proces zal de betaaibaarheid van de woningen 

verminderen. Om door middel van huurbeleid de betaaibaarheid te verbeteren zullen huren moeten 

worden verlaagd. Echter, dit is voor de financiële situatie van de corporatie erg nadelig. 

Toewijzing woning aan huurders 

Corporaties kunnen passendheidscriteria stellen bij de toewijzing van woningen aan huurders. 

Hierdoor wordt de doelgroep voor een type woning ingekaderd. Inkomenstoetsen van minimaal of 

juist maximaal inkomen worden veel gebruikt. Daarnaast is de leeftijd en huishoudenssamenstelling 

een voorwaarde om de woning toe te wijzen. Door deze passendheidscriteria wordt 

"over'' consumptie en "onder'' consumptie tegen gegaan en de betaaibaarheid verbeterd. 

Energetische kwaliteit woning 

Energie is een significant onderdeel van de totale woonkosten van huurders. Door de grote stijging 

van de energielasten ten opzichte van de huur is deze factor een belangrijker onderdeel geworden 

van de totale kosten. Met name de woningen met lagere huren, die overwegend bewoond worden 

door huurders met de laagste inkomens, verbruiken het meeste energie en vergroot het effect van 

de energiekosten op de totale kosten. Daardoor is de mogelijkheid om te sturen op betaaibaarheid 

het grootst bij de goedkoopste woningen met groot energieverbruik. Omdat deze groep het zwaarst 

getroffen wordt is het sturen op betaaibaarheid door middel van het verduurzamen van de 

woningvoorraad een kansrijke aanpak. 

3.5.4 Prestatieafspraken tussen overheid en corporaties 

De kaders van het corporatiebeleid worden gesteld in het BBSH. Daarnaast is er landelijke en 

Europese wetgeving. Daarbinnen hebben corporaties ruimte om zelf invulling te geven aan de 

doelstellingen. Belangrijk in de doelstellingen van de corporatie is afstemming met de ambities van 

de gemeente. Corporaties en gemeenten maken prestatieafspraken om de beleidsambities van beide 

partijen te verwezenlijken. Ook worden er landelijke convenanten opgesteld tussen rijksoverheid en 

corporaties om (energetische) doelen na te streven. 
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In de praktijk worden er tussen corporaties en gemeenten bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de 

grootte van de kernvoorraad en een variatie van huurcategorieën binnen de woningvoorraad. Het 

doel hiervan is om voldoende geschikt aanbod te creëren om de huurquote onder acceptabel niveau 

te houden. 

In het BBSH is vastgelegd dat corporaties in woningen moeten voorzien naar analogie met de 

Huursubsidiewet, welke onder goedkope woningen verstaat: de huurwoningen met een rekenhuur 

tot aan de kwaliteitskortingsgrens, bedoeld in die wet. Onder betaalbare woningen is hier te 

verstaan; de huurwoningen met een rekenhuur vanaf die kwaliteitskortingsgrens, tot aan de af

toppingsgrenzen, bedoeld in die wet. Boven deze grens zijn de huurwoningen voor de doelgroep van 

het beleid (te) duur. In figuur 3.6 staan de rekenhuren weergegeven. 

Energie is geen apart genoemd prestatieveld in het BBSH. Er staat ook niet letterlijk in het BBSH dat 

een corporatie verantwoordelijk is voor de betaalbaarheid, maar het ligt wel in de lijn van denken. 

Want het kwalitatief in stand houden van het woningbezit op basis van het BBSH is een prestatieveld. 

Het kwalitatief in stand houden kan in deze worden geïnterpreteerd als het voldoende energiezuinig 

maken zodat de kosten hieraan niet onbetaalbaar worden. 

Rekenhuren corporatiewoningen 2013 

Kwaliteitskortinggrens ( 374,44 

Betaalbare woning tot aan aftoppinggrens max 2 personen ( 535,91 

Betaalbare woning tot aan aftoppinggrens 3 of meer personen ( 574,35 

Maximale huurgrens ( 681,02 

Figuur 3.6: Rekenhuren corporatiewoningen. Bron: Rijksoverheid 2013 

3.5.5 Betaaibaarheid door beleid van energetische verduurzaming 

In paragraaf 3.4 is gebleken dat het effect van de energielasten op de betaaibaarheid groot is. Om 

het huidige beleid van de overheid en corporaties op betaaibaarheid effectief te houden, moet het 

gevolg van energielastenstijging op de betaaibaarheid beperkt worden. Dat kan door de energetische 

kwaliteit van de woning naar een voldoende niveau te brengen. De verantwoordelijkheid voor een 

woningvoorraad met voldoende kwaliteit ligt bij de corporatie. 

Over de energiezuinigheid van de woningen worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van 

convenanten (zie §2.3). Dit betreft zeer globale afspraken. Het is van belang dat de investeringen in 

energiezuinigheid ten goede komen aan de betaaibaarheid van de huurders waarbij de 

betaaibaarheid het meest in het geding is. 

Om door middel van energetisch verduurzaming van de voorraad te kunnen sturen op 

betaaibaarheid is inzicht nodig in de specifieke huishoudensituaties. Want ondanks het inzicht in de 

energetische kwaliteit van de woningen is het energieverbruik per huishouden zeer verschillend. 

Kennis over werkelijke energieverbruiken is schaars. Daardoor is het niet eenvoudig om door middel 

van energetische verduurzaming, specifiek beleid op de betaaibaarheid te voeren. Om beter te 

kunnen sturen op betaaibaarheid van wonen is meer inzicht nodig op de woonlasten van de 

huurders. Daarmee kan een andere afwegingmethode binnen het strategisch voorraadbeleid van 

corporaties gemaakt worden om beter op de betaaibaarheid van woningen te kunnen sturen. 
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3.6 Conclusie 

Om te sturen op de betaaibaarheid van corporatiewoningen is het van belang te weten wat dit 

begrip in de context van het onderzoek inhoud. Het begrip betaaibaarheid wonen, gaat over de mate 

waarin huurders van corporatiewoningen in hun situatie de kosten van wonen kunnen betalen. 

De betaaibaarheid wordt weergegeven door de woonuitgaven, het beschikbare huishoudinkomen en 

een norm voor de betaaibaarheid te vergelijken. De huurquote, woonquote en resterend(residueel) 

inkomen zijn maten voor betaalbaarheid. Deze worden vergeleken met normgetallen voor 

betaalbaarheid. De normgetallen worden betekenisvoller bij differentiatie naar inkomen en 

differentiatie naar huishouden omdat daarmee de gevraagde behoeften van huurders en de relatie 

van inkomen tot woonuitgaven beter wordt omschreven. Daarnaast worden door differentiatie 

verschillende groepen met elkaar vergeleken. 

De huurlasten en bijkomende kosten hebben invloed op de woonlastenontwikkeling. Verdubbeling 

van de energielasten in 10 jaar tijd heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de hogere 

woonquote. De woonquote is in de periode van 1986 tot 2009 gestegen van 29% naar 36% waardoor 

de druk op het huishoudinkomen is toegenomen. De kabinetsmaatregelen zetten de betaaibaarheid 

voor huurders verder onder druk. Daarnaast is de kans groot dat de energieprijzen verder zullen 

stijgen waardoor de energielasten een steeds groter deel gaan vormen van de woonlasten. Het 

gevolg van de energieJastenstijging is, dat het wonen steeds duurder wordt en dat er na verloop van 

tijd geen passend woningaanbod meer is voor de doelgroep van de corporatie. 

Betaaibaarheid van het wonen is een belangrijk thema in het Nederlandse woonbeleid. Kwalitatief 

goede en betaalbare woningen voor kwetsbare groepen worden door de overheid toegankelijk 

gemaakt door: 

Beheersen huurontwikkeling (huurprijsbeleid); 

Bewaking prijs/kwaliteitsverhouding (huurwetgeving en huurgeschillenbeslechting); 

Betaaibaarheid voor de doelgroep garanderen (Wet op de huurtoeslag); 

Bevorderen van de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep 

Corporaties hebben invloed op de betaaibaarheid door: 
Huurbeleid; 

Toewijzing woning aan huurders; 

Energetische kwaliteit woning 

De kaders van beleid voor corporaties wordt gevormd door het Besluit Beheer Sociale Huisvesting 

(BBSH). Daarbinnen is er ruimte voor corporaties om zelf invulling te geven aan hun ambities. Vaak 

worden prestatieafspraken gemaakt met gemeenten om beleidsambities van beide partijen te 

verwezenlijken en worden er op landelijk niveau afspraken gemaakt over na te streven doelen. 

Om het huidige beleid van de overheid en corporaties op betaaibaarheid effectief te houden moet 

het gevolg van energieJastenstijging op de betaaibaarheid beperkt worden. Het verbeteren van de 

energetische kwaliteit van woningen beperkt de energielastenstijging. 

In dit hoofdstuk is het begrip betaaibaarheid wonen onderzocht. In het volgende hoofdstuk wordt 

een methode opgezet om de betaaibaarheid en het betaalbaarheidsrisico van de woningvoorraad 

meetbaar te maken. 
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H4 Methode betaalbaarbeid-risicoanalyse vastgoedvoorraad 

4.11nleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de problematiek is rondom een betaalbare 

woningvoorraad (H2) en wat betaaibaarheid wonen is (H3). In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe 

de betaaibaarheid van de woningvoorraad kan worden berekend. Door scenario's te formuleren 

wordt ook inzicht verkregen in de ontwikkeling van de betaaibaarheid in de komende jaren. Het doel 

is het ontwikkelen van de methode en data waarmee het risico van de woningvoorraad in kaart 

wordt gebracht. Deze informatie dient als basis voor hoofdstuk 5, hierin wordt de opgave voor het 

verbeteren van de betaaibaarheid gedefinieerd. Het proces van de data verzameling en het resultaat 

ervan wordt in de volgende paragrafen stapsgewijs besproken. 

4.2 Gegevens verzameling 

Het in kaart brengen van woonlasten is eerder gedaan in onderzoeken van het RIGO. Onder andere 

in 2009 Tilburg en 2010 Breda. Het RIGO gaat er vanuit dat vergelijkbare huishoudens in vergelijkbare 

woningen in vergelijkbare gemeenten zich in grote lijnen hetzelfde gedragen. Het onderzoeksbureau 

Interface heeft in 2012 op een andere manier onderzoek gedaan naar de woonlasten in Eindhoven. 

Dit onderzoek is gedaan op basis van werkelijke woonkosten. In Eindhoven is door middel van 

enquêtes informatie verzameld. Deze gegevens zijn gekoppeld aan interne databestanden van de 

gemeente en woningcorporaties betreffende objectieve gegevens over productgroepen, bouwjaren, 

huurprijzen en energielabels. 

In dit onderzoek, binnen de huurwoningen van woonstichting St. Joseph, is waar mogelijk gewerkt 

met werkelijke kosten en de gehele woningvoorraad van de woningcorporatie op woningniveau 

beschreven. Door de selectie van variabelen is het mogelijk vanuit verschillende invalshoeken de 

data te analyseren en het risico op betaaibaarheid naar de toekomst in kaart te brengen. 

Woonstichting St. Joseph heeft voor dit onderzoek gegevens van de huurders beschikbaar gesteld. 

Daarnaast zijn gegevens over de huishoudsamenstellingen per adres door gemeente Boxtel 

aangeleverd en zijn energiegegevens door energieleverancier Enexis beschikbaar gesteld. Vervolgens 

zijn er aanvullende gegevens uit de literatuur verzameld. Door deze verschillende databases aan 

elkaar te koppelen wordt inzicht verkregen in het betaalbaarheidsrisico van de huurders van 

woonstichting St. Joseph. 
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In de betaalbaarheidsanalyse wordt van ieder huishouden zo exact als mogelijk hun specifieke 

situatie opgenomen en wordt de betaaibaarheid van de woonlasten geanalyseerd. In de praktijk zijn 

er bezwaren waar in de bewerking van de gegevens rekening mee moet worden gehouden: 

De beschikbare gegevens zijn niet allemaal volledig en toereikend. Vanwege de privacy voor 

de huurders is het niet mogelijk om op woning niveau de energiegegevens te verkrijgen. Ook 

het inkomen van de huurders is niet direct op te vragen en is de zogenoemde acceptabele 

woonquote persoonsgebonden omdat niet alle huishoudens exact dezelfde behoefte 

hebben. 

Ten tweede verandert de betaaibaarheid van de woning wanneer de variabelen veranderen. 

Wanneer een persoon verhuist komt er een andere huurder met een mogelijk andere 

acceptabele woonquote voor terug. Anderzijds kan worden aangenomen dat vanwege een 

bepaalde woonkwaliteit een vergelijkbare doelgroep de woning overneemt. 

In de toelichting van de variabelen wordt ingegaan op hoe de bezwaren waar mogelijk worden 

beperkt. 

4.3 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestaat uit de huurders van woonstichting St. Joseph. De onderzoeksgroep is 

beperkt door de huurwoningen boven de liberalisatiegrens buiten beschouwing te laten. Ook zijn de 

huurwoningen onder de normhuur van € 196 niet meegenomen. Dit is samen ongeveer 1% van de 

huurwoningen. Daarnaast is nog ongeveer 10% van de woningen buiten beschouwing gelaten. Dit 

heeft te maken met de onvolledigheid van gegevens en door leegstand van woningen, waardoor de 

resultaten ervan niet bruikbaar zijn. Hierdoor zijn 89% van de woningen in de analyse van de hele 

voorraad meegenomen. Per variabele van de woningkenmerken wordt weergegeven hoeveel 

gegevens er ontbreken. 

Onderzoeksgroep Aantal woningen % van woningvoorraad 

Woningvoorraad St. Joseph 3636 100% 

Onderzoeksgroep 3611 99% 

Bruikbare onderzoeksgroep 3248 89% 

Figuur 4.1: Onderzoeksgroep 
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Huishoudensamenstelling 
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Figuur 4.2: Huishoudensamenstelling onderzoeksgroep 

Bijna de helft van de huurders bestaat uit 1-persoonshuishoudens en ongeveer 10% is een 

eenoudergezin. Er zijn maar 7 gezinnen jonger dan 25 jaar geregistreerd. Door het kleine aantal van 

deze groep is de kans op toeval in deze huishoudenssamenstelling groot. De resultaten over de groep 

Gezin <25jaar beschouwen we daarom als niet betrouwbaar. 

Representativiteit 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het volledige woningbestand van woonstichting St. Joseph. 

Hiervan is 89% bruikbaar. Daarom zijn de gegevens representatief voor de hele woningvoorraad van 

woningcorporatie. De generaliseerbaarheid naar andere corporaties is op dit moment nog niet 

onderzocht. 

4.4 Selectie variabelen voor analyse betaaibaarheid 

De selectie voor de variabelen zijn gebaseerd op de informatie uit hoofdstuk 3. Daarnaast zijn 

variabelen geselecteerd om de betaaibaarheid te herleiden tot verschillende woningkenmerken van 

de woningvoorraad. De dataverzameling is zodanig opgezet dat naast verbanden tussen 

verschillende woningkenmerken en het betaalbaarheidsrisico, ook verbanden kunnen worden 

geanalyseerd op basis van corporatie specifieke portefeuille- en complex-indelingen. 

In figuur 4.3 is het schema weergegeven met de verschillende componenten waaruit de berekening 

van het betaalbaarheidsrisico van de huurder is opgebouwd. Daarbij is aangegeven welke verbanden 

worden onderzocht. De cijfers in het figuur verwijzen naar toelichtingen verder in dit hoofdstuk. 
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4.5 Input en toelichting data variabelen 

De variabelen worden in de figuren weergegeven. Daarbij wordt een toelichting gegeven op het 

verkrijgen en interpreteren van de data. Alle kosten zijn per maand weergegeven. 

4.5.1 Variabelen woningkenmerken 

1. Woningtype 

Gegevens over de woningvoorraad zijn beschikbaar naar 4 woningtypes: tussenwoningen, 

hoekwoningen, galerijflats en portieketageflats. Voor het ontwikkelen van product-markt 

combinaties is het woningtype een belangrijke eigenschap. Het woningtype heeft een relatie met de 

passendheid voor bepaalde doelgroepen. Ook heeft het woningtype invloed op het energieverbruik 

van de woning. In figuur 4.4 zijn de aantallen en percentages per type in de kolommen weergegeven. 

Woningtype Aantal % 

Galerijwoning 1364 38% 
Hoekwoning 519 14% 
Portiekwoning 748 21% 
Tussenwoning 949 26% 
Onbekend 31 1% 
Totaal 3611 100% 

Figuur 4.4: Onderzoeksgroep naar type woning, 2012 

De woningvoorraad bestaat voor 59% uit meergezinswoningen. In de huursector is dit een 

gemiddelde verdeling tussen eengezins-en meergezinswoningen [CFV, 2012]. 

2. Woninggrootte 

De woninggrootte is verdeeld naar de maatstaven die gelden in de sociale huursector. Informatie 

over de woningoppervlakten is beschikbaar bij de corporatie. In figuur 4.5 zijn de aantallen en 

percentages per woningoppervlakte in de kolommen weergegeven. 

Oppervlakte m2 Aantal % 
>90 134 4% 
70-90 1388 38% 
50-70 1472 41% 
<50 543 15% 
Onbekend 74 2% 
Totaal 3611 100% 

Figuur 4.5: Onderzoeksgroep naar woninggrootte, 2012 

Het aanbod grote woningen in de woningvoorraad is klein. De woninggrootte is een belangrijke 

afwegingsfactor voor huurders bij de keuze van een woning. De huishoudensamenstelling of 

verwachtte huishoudenssamenstelling, zoals bij kinderwens, is hierbij van belang. De woninggrootte 

heeft ook invloed op het energieverbruik van de woning. 
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Een grotere woning betekent een hogere energierekening omdat er meer energie nodig is om een 

grotere oppervlakte van dezelfde energetische kwaliteit te verwarmen. Vooral een groot 

woonkameroppervlak is bepalend voor de stookkosten van de huurder [VROM, 2010]. 

3. Energielabel 
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Figuur 4.6: Onderzoeksgroep naar energie/abel, 2012 

In 2012 zijn de energielabels van de woningvoorraad geactualiseerd. In figuur 4.6 zijn de aantallen en 

percentages per energielabel in een grafiek weergegeven. De A-, F- en G-labels komen weinig voor. 

Veruit de meeste woningen hebben een C-label. Van de labels B, D en E zijn er ongeveer evenveel 

aanwezig. 62% van de woningen heeft een C-label of hoger. Gemiddeld hebben van de 

corporatiewoningen 42% een C-label of hoger [Aedes, 2012]. De woningvoorraad van woonstichting 

St. Joseph heeft in vergelijking met andere corporaties gemiddeld een hoog energielabeL 

Energielabel versus woonlasten 

De energieprestatie van een woning heeft een directe relatie met de woonlasten vanwege de 

energierekening. Uiteindelijk bepaald de bewoner hoeveel energie deze werkelijk verbruikt. 

Echter resulteert een bepaald comfortniveau bij een beter energielabel in een lagere 

energierekening en lagere woonkosten. Van de energielasten valt iedere euro onder de 

woonlasten, huurtoeslag heeft geen invloed op de energielasten. 

De energieprestatie heeft invloed op de maximaal toegestane huur omdat sinds juli 2011 het 

energielabel is opgenomen in het WWS-stelsel [Rijksoverheid, 2012]. Een lager energielabel 

resulteert in minder WWS-punten en een lagere maximaal toegestane huur. 

Het energielabel wordt per woning naar woninggrootte gecorrigeerd zodat woningen van 

verschillende grootte met elkaar op kwaliteit kunnen worden vergeleken. Dat betekent dus 

ook dat een grotere woning van dezelfde energetische kwaliteit bij hetzelfde stookgedrag 

een hogere energierekening oplevert. 
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4. Huurprijsklasse 

De huurprijsklasse is een categorisering van huurprijzen. In figuur 4.7 zijn de aantallen en 

percentages per categorie weergegeven. 

Huurprijsklasse Aantal % 

Goedkoop< € 366,37 623 17% 
Betaalbaar € 366,37- € 561,98 2513 70% 
Duur >€ 561,98- liberalisatiegrens 112 3% 
Onbekend 363 10% 
Totaal 3611 100% 

Figuur 4. 7: Onderzoeksgroep naar huurprijsklasse, 2012 

Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit woningen in de betaalbare huurklasse. De 

samenstelling van de woningvoorraad is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde [CFV, 2012]. 

5. Huishoudensamenstelling 

Gegevens over de huishoudensamenstelling zijn opgevraagd bij gemeente Boxtel. In figuur 4.2 van 

§4.3 is de huishoudensamenstelling weergegeven. Leeftijd en samenstelling onderscheiden de 

huishoudentypen. Dit zijn belangrijke kenmerken waarop inkomen, woonbehoefte en 

energieverbruik kan worden onderscheiden. 

Huishoudensamenstelling en energieverbruik 

Het energieverbruik van een huishouden bestaat uit het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik. Uit 

onderzoek van het NIBUD blijkt dat toename van het aantal huishoudleden leidt tot een hoger 

elektriciteitsgebruik. Dit hogere energieverbruik hangt samen met het gebruik van meer apparaturen 

die elektriciteit nodig hebben. Het gasverbruik van een woning wordt vooral bepaald door de 

woningkenmerken. Daarbij neemt het gasverbruik toe als het aantal personen in het huishouden 

stijgt. Maar niet zo sterk als het elektriciteitsgebruik. Ook een hoger inkomen leidt tot een hoger 

elektriciteitsverbruik omdat deze meer elektrische apparaten in huis hebben. 

Huishoudensamenstelling en woninggrootte 

De huishoudenssamenstelling heeft een sterke relatie met de woninggrootte. Woningcorporaties 

bieden hun bezit op verschillende manieren aan. Voorkomende modellen zijn: distributie-, optie-, 

aanbod- en lotingmodeL ledere corporatie kan zelf invulling geven aan de toelating-, passendheid-, 

volgorde- en voorrangcriteria. Door de woonruimte verdeelsystemen kunnen corporaties erop sturen 

dat er zo min mogelijk over- en onderbewoning plaatsvindt. De laatste jaren is onder invloed van 

vergrijzing en individualisering onderbewoning aan het toenemen. De onderzochte woningvoorraad 

bestaat voor bijna 50% uit 1-persoonshuishoudens terwijl veel van deze woningen geschikt zijn voor 

grotere huishoudens. Daardoor worden de woonlasten door minder mensen gedragen en komt de 

betaaibaarheid van de woning onder druk te staan. 

Risicovolle huishoudens met betrekking tot betaaibaarheid woonlasten 

Uit de onderzoeken: armoedesignalement, betaalbaarheidsonderzoek van het RIGO en het 

woonkosten onderzoek van interface, blijkt dat de meest risicovolle huishoudens met betrekking tot 
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de betaaibaarheid van de woonlasten zijn: eenoudergezinnen en alleenstaanden. De 

onderzoeksgroep bestaat voor circa 10% uit eenoudergezinnen en bijna 50% alleenstaanden. Bij 

eenoudergezinnen komt een laag inkomen naar verhouding het meest voor. In 2005 gold dat voor 

ruim 40% van deze groep [SCP, 2012] . Ook alleenstaanden tot 65 jaar zitten relatief vaak onder de 

lage inkomensgrens. Van deze groep moest 19% van een laag inkomen rondkomen. Het minste risico 

lopen paren zonder kinderen en paren met ten minste één inwonend meerderjarig kind. In deze 

huishoudens kwam een laag inkomen in slechts 3% à 4% van de gevallen voor. 

Risicovolle huishoudens naar woonsituatie 

In de onderzoeken van het RIGO en Interface komt niet naar voren dat er verschillen zitten in de 

woonsituatie waarop gericht beleid kan worden gemaakt. Per woningtype is het aantal huishoudens 

dat boven de norm uitkomt min of meer vergelijkbaar. Bij woningen met energielabel A tot G hebben 

een vergelijkbaar aantal huishoudens een hoge woonquote. Een doorrekening naar de toekomst kan 

tot meer inzicht leiden over de relatie betaaibaarheid woonsituatie. 

4.5.2 Variabelen betaalbaarheidsrisico 

In deze paragraaf worden de verschillende variabelen besproken die als basis dienen van het 

risicogetaL Voor de gebruikte variabelen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele gegevens 

op woningniveau. Waar deze niet beschikbaar zijn, is door middel van onderzoek een benadering 

gemaakt van de gegevens of zijn verantwoordde aannames gedaan. 

6 Bruto Huur 

Voor de huur zijn in de risicoanalyse de huurgegevens van 2012 inclusief servicekosten gebruikt. 

Woningen met huren boven € 681,02 (exclusief servicekosten) en onder € 215,50 (exclusief 

servicekosten) zijn buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat de woningen met een hogere 

huur dan € 681,02 niet voor de corporatiedoelgroep bedoeld zijn. Daarnaast kunnen huurwoningen 

onder € 215,50 geen huurtoeslag aanvragen. Daarvan is niet af te leiden wat de te verwachte 

inkomens zijn van de huurders. Om het risico op verkeerd gebruikte gegevens te verkleinen zijn deze 

gevallen buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 4.8: Gemiddelde huur per huishoudensamenstelling, 2012 
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Gemiddelde huur per E-label 

A B c D E F G 

Figuur 4.9: Gemiddelde huur per energie/abel_ 2012 

In figuur 4.8 is de gemiddelde huur per huishoudensamenstelling weergegeven. De 

eenpersoonshuidens hebben een gemiddeld lagere huur dan twee en meer persoonshuishoudens. 

Uit de grafiek blijkt dat er een sterk verband is tussen het aantal personen in een huishouden en de 

huurprijs. In figuur 4.9 is de gemiddelde huurprijs per energielabel weergegeven. Hieruit blijkt dat de 

huurprijs een sterk verband heeft met het energielabeL Een woning met een beter energielabel heeft 

een hogere huurprijs. Woningen met een C-label hebben een iets hoger gemiddelde dan woningen 

met een B-label, dit kan te maken hebben met de gemiddelde woninggrootte en andere 

woon kwaliteiten. 

Op woningniveau kunnen er grote verschillen zitten tussen de huurprijzen. De woninggrootte en 

kwaliteit van de woning spelen hierbij een grote rol. Daarnaast heeft het aantal jaren dat een 

huurder niet is verhuisd invloed op de huurhoogte. Doordat de wettelijk toegestane huurstijging 

wordt bepaald in relatie tot de inflatie is er een gat ontstaan tussen de huur van langstzittende 

huurders en de streefhuur welke gehanteerd wordt bij nieuwe huurders. Verhuurders hebben 

wettelijk de mogelijkheid de huur bij het vrijkomen van een woning, mutatie, te verhogen. De 

nieuwe bewoner betaalt dan een hogere huur. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Bij 

woonstichting St. Joseph moet huurharmonisatie nog op grote schaal plaatsvinden. De verwachting is 

dan ook dat de huren de komende jaren bij mutatie zullen toenemen. In dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de huidige huren. Wanneer er een mutatie plaats vindt is het mogelijk dat de 

betaaibaarheid van de woning veranderd. 

7 Huurtoeslag 

Binnen de primaire doelgroep is onderscheid te maken tussen de doelgroep van de huurtoeslag en 

de niet-doelgroep van de huurtoeslag. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van 

huishoudensamenstelling en inkomen. Via de rekentooi liproefberekening toeslagen~~ van de 

overheid is de berekening voor de huurtoeslag voor iedere situatie te maken. Landelijk behoren 1,3 

miljoen huishoudens ( 68% van de corporatiedoelgroep) tot de doelgroep van de huurtoeslag. Het 

inkomen, huishouden en huurprijs bepalen vervolgens de hoogte van de huurtoeslag. Met dit 

systeem van huurtoeslag wordt door de overheid een acceptabele huurquote nagestreefd. Kritisch 

punt hierbij is dat de woonlasten niet alleen worden bepaald door de netto huurlasten maar ook 

door de bijkomende kosten : energiekosten, belastingen en water. Door de sterk gestegen 

bijkomende kosten en de grote verschillen per woning is voor veel huishoudens de huurtoeslag niet 

toereikend. 
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Binnen de onderzochte woningvoorraad is van 80% bekend hoeveel huurtoeslag er wordt ontvangen. 

20% is onbekend. Doordat gegevens van de belastingdienst niet worden verstrekt kan dit niet 

worden getoetst. Wanneer inkomenstoetsen voor huurverhoging gaan plaatsvinden of op andere 

wijze extra informatie kan worden aangeleverd kan de analyse nauwkeuriger worden uitgevoerd. 

Alle onderzochte woningen vallen binnen de liberalisatiegrens. Daarom nemen we aan dat de 

onbekende 20% van de huurtoeslagontvangers evenredig verdeeld is over de onderzochte 

woningvoorraad. De onbekende 20% heeft dan geen effect op onderlinge risicoverschillen tussen 

complexen. 

Huishoud- Aantal Ontvangen huurtoeslag % per HH 
samenstelling van toeslag 

ja % nee % Onbekend ontvangers 

1p<65 1016 161 16% 855 84% 22% 

1p>64 700 264 38% 436 62% 36% 

2p<65 436 29 7% 407 93% 4% 

2p>64 464 110 24% 354 76% 15% 

eenouder gezin 331 111 34% 220 66% 15% 

gezin <25 7 1 14% 6 86% 0% 

gezin >45 331 37 11% 294 89% 5% 

gezin 25-45 241 28 12% 213 88% 4% 

Onbekend 85 85 

Totaal 3611 741 2785 85 100% 

Figuur 4.10: Huurtoeslagontvangers naar huishoudensamenstelling, 2012 

In figuur 4.10 zijn de huurtoeslagontvangers naar huishoudensamenstelling weergegeven. Uit de 

analyse van de huishoudsamenstellingen in combinatie met de huurtoeslag valt op dat er 3 

doelgroepen in relatieve en absolute aantallen extra aandacht vragen. Dat betreffen de 

eenpersoonshuishoudens ouder dan 64 jaar, de tweepersoonshuishoudens ouder dan 64 jaar en de 

eenoudergezinnen. Het beeld van de huishoudensamenstelling met huurtoeslag heeft grote 

overeenkomsten met de risicodoelgroepen die benoemd zijn in onderzoeken van het RIGO. 

Huurprijsklasse Huurtoeslag Aantal % 

Goedkoop< 366,37 Ja 107 17% 

Nee 516 83% 

Totaal Goedkoop< 366,37 623 

Betaalbaar 366,37 - 561,98 Ja 595 24% 

Nee 1918 76% 

Totaal Betaalbaar 366,37 - 561,98 2513 

Duur 561,99- Liberalisatiegrens Ja 16 14% 

Nee 96 86% 

Totaal Duur >561,99- liberalisatiegrens 112 

Totaal Huurtoeslag Ja 718 22% 

Totaal Huurtoeslag Nee 2530 78% 

Totaal 3248 

Figuur 4.11: Huurtoeslagontvangers naar huurprijsklasse, 2012 
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In figuur 4.11 zijn de huurtoeslagontvangers naar huurprijsklasse weergegeven. Uit de huurtoeslag 

analyse blijkt dat zowel in de goedkope, betaalbare als dure woningen, huishoudens wonen die 

huurtoeslag ontvangen. De grootste groep huurtoeslagontvangers woont in de betaalbare 

huurprijsklasse. De laagste inkomens wonen dus niet per definitie in de goedkoopste huurwoningen. 

8 Netto huurlasten 

De bruto huurlasten minus de huurtoeslag vormen de netto huurlasten. Hiervoor zijn de gegevens 

van bovenstaande onderdelen 6 en 7 gebruikt. 

Gem. Netto Gem Bruto Gem. 
Huishoudsamenstelling Huurlasten Huurlasten Huurtoeslag Huurlasten 

1p<65 €368 

1p>64 €365 

2p<65 €437 

2p>64 €419 

€394 

€435 

€448 

€463 

€ 26 

€70 

€11 

€44 

600 

• GemNetto 
Huurlasten 

eenouder gezin €401 €467 € 66 
• GemBruto 

Huurlasten 

gezin <25 €439 €473 €34 

gezin >45 €458 €480 € 22 

gezin 25-45 €457 €480 € 23 

Totaal €402 €440 €38 

Figuur 4.12: Huurlasten, 2012 

In figuur 4.12 worden de bruto, netto en het verschil in huurlasten weergegeven. Hierin is te zien dat 

bij alle huishoudensamenstellingen de gemiddelde netto huurlasten lager zijn. De huurtoeslag van de 

een- en tweepersoonshuishoudens ouder dan 64 jaar en eenoudergezinnen ontvangen de meeste 

huurtoeslag. 

9 Energielasten 

De variabele "energielasten" heeft in dit onderzoek een centrale rol. Gemiddelde energielasten per 

huishouden geven niet voldoende inzicht in het werkelijke energieverbruik, omdat het energiegedrag 

van huurders van veel meer factoren afhankelijk is. Het verzamelen en bewerken van de 

energiegegevens voor dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de energiebehoefte van de huurders zo 

goed mogelijk wordt benaderd en zo een bijdrage levert aan de risicoanalyse. Hieronder is toegelicht 

hoe de gegevens zijn verzameld en bewerkt. 

Vanwege privacy wetgeving is het niet mogelijk van iedere woning afzonderlijk de energiegegevens 

op te vragen. Per cluster van minimaal 10 woningen worden de energiegegevens door de 

energieleverancier aangeleverd. Er zijn 310 clusters gevormd op basis van relevante kenmerken met 

betrekking tot het energiegebruik. Gebruikte kenmerken voor het vormen van clusters zijn: 

woningtype, woningoppervlakte, energielabel, huishoudensamenstelling, huurtoeslagontvangers en 

complexnummer. Niet van alle voorkomende combinaties zijn er binnen het complex minimaal 10 

aanwezig. 102 Clusters zijn geselecteerd op basis van alle kenmerken. De andere clusters zijn 

35 



Verkennend onderzoek naar het sturen op betaaibaarheid 2013 

gekozen op basis van minder kenmerken. De volgende clusters zijn gevormd waarmee de 

energiegegevens zijn verkregen van de energieleverancier: 

102 clusters gevormd: selectie op basis van alle kenmerken( bijvoorbeeld 10 woningen van: 
eengezinswoning, 70-90m2

, C-label, gezin >45, ontvangt huurtoeslag, complexD010209) 
31 clusters gevormd: geen onderscheid wel/geen huurtoeslag, andere kenmerken wel 
onderscheid 
86 clusters gevormd geen onderscheid wel/geen huurtoeslag en huishoudens, andere 
kenmerken wel onderscheid 
89 clusters gevormd op basis van meest overeenkomstige kenmerken en complexnummer 

Omdat de energieclusters binnen de complexgrenzen zijn gehouden, zijn de energiegegevens 

gerelateerd aan een locatie. Per cluster is bekend welke energieverbruiken er in voorkomen. Van 

deze gegevens is de mediaan gekozen voor verdere analyses. Op deze manier is met de 

energiegegevens de energiebehoefte benaderd en de invloed van excessen vermeden. Middels deze 

weg energiegegevens verkrijgen, geeft binnen de huidige privacywetgeving de beste benadering van 

de energiebehoefte op woningniveau. De energiegegevens worden gebruikt om het 

betaalbaarheidsrisico te bepalen. 

Toelichting keuze voor mediaan in plaats van gemiddelde voor bewerking energiegegevens 

Er is gekozen om gebruik te maken van de mediaan voor energiegegevens binnen de clusters en niet 

voor het gemiddelde. Het voordeel van het gebruik van de mediaan is dat excessen weinig invloed 

hebben op het algemene beeld van het energieverbruik. Een exces kan namelijk andere oorzaken 

hebben voor het hoge energieverbruik, bijvoorbeeld door een verbouwing, een bepaalde hobby 

enzovoort. Deze situaties verstoren het beeld van wat de invloed is van de te onderzoeken 

kenmerken op het gebruik van energie. Een exces kan ook in lage energielasten zitten, bijvoorbeeld 

wanneer een woning een tijd heeft leeggestaan. Bijkomend argument is dat huishoudens ervoor 

kiezen de woning niet te verwarmen wanneer daar geen geld voor is [SCP, 2012]. Deze cijfers komen 

terug als laag energieverbruik. Dit energiegebruik geeft niet de behoefte weer van het huishouden 

maar zorgt ervoor dat deze groep onzichtbaar wordt in de risicoanalyse. Het gebruik van de mediaan 

per cluster is daarom een goede bewerking van de gegevens om de werkelijke energiebehoefte van 

iedere situatie te benaderen. 
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Figuur 4.13: Gemiddelde energielasten per huishoudensamenstelling, 2012 
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Gemiddelde E-lasten per label 
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Figuur 4.14: Gemiddelde energielasten per energie/abel, 2012 

In figuur 4.13 zijn de gemiddelde energielasten van de gehele voorraad weergegeven naar 

huishoudensamenstelling. Hieruit blijkt dat de huishoudens met meer personen hogere 

energielasten hebben. De categorie gezin <25 lijkt af te wijken. Deze categorie komt echter te weinig 

voor om betrouwbare gegevens te leveren. Bij de weergave naar energielabel in figuur 4.14 valt op, 

dat de energielasten van woningen met label F gemiddeld bijna even hoog zijn als woningen met een 

B-en C-label. Gemiddeld hebben de F-label woningen een kleinere woningoppervlakte dan de B-en 

C-label woningen (bijlage 1). Dit kan een verklaring zijn voor de overeenkomst in energieverbruik. 

10 Gemeentelijke belastingen en Water 

De bijkomende woonlasten bestaan uit afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterlasten. Voor de 

bijkomende woonlasten is een aanname gedaan van de waterlasten op basis van 

huishoudensamenstelling. De afvalstoffenheffing en rioolheffing (bijlage 2) zijn gebaseerd op 

gegevens van de gemeente. 

Gemiddelde 
bijkomende woonlasten 

60 .------------------~~~~~=-

~~ I 11111U1: 

Figuur 4.15: Gemiddelde bijkomende woonlasten per huidhoudensamenstelling, 2012 

De bijkomende woonlasten zijn de laatste jaren hard gegroeid. Gemeenten hebben de kosten van 

afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterlasten boven de inflatie verhoogd. Dit heeft een negatief 

effect op de betaaibaarheid van de woning. De bestedingsmogelijkheden van gemeenten krimpen en 

milieunormen worden verscherpt. Daardoor wordt verwacht dat de lasten voor huurders minimaal 

inflatievolgend verhoogd zullen worden. 
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11 Totale woonlasten 

De totale woonlasten worden berekend uit de netto huurlasten, energielasten, gemeentelijke 

belastingen en water. 
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Figuur 4.16: Gemiddelde totale woonlasten per huishoudensamenstel/ing, 2012 

Uit figuur 4.16 blijkt dat er een groot verschil zit tussen de gemiddelde woonlasten van de 

huishoudens. Huishoudens met meer personen hebben hogere woonlasten. Omdat grotere 

huishoudens meer ruimte nodig hebben en meer energie nodig hebben, heeft dit een logisch gevolg 

voor de woonlasten. 

12 Besteedbaar inkomen 

De besteedbare inkomens3 van de onderzoeksgroep zijn voor 95% primaire inkomens4
. Binnen deze 

groep is onderscheid gemaakt tussen de huishoudenssamenstellingen. Daarnaast zijn de 

huishoudens met huurtoeslag en zonder huurtoeslag onderscheiden. De huurtoeslaggegevens van de 

huurders zijn bekend. Voor deze groep kan op woningniveau een indicatie van het besteedbaar 

inkomen worden berekend. Deze gegevens zijn ook gebruikt voor de betaalbaarheidsberekening. 

Gegevens over het besteedbaar inkomen van de huurders zonder huurtoeslag komen van het CBS. 

Het besteedbare inkomen van huurders staat onder druk. In veel cao's worden inkomens bevroren. 

De politiek speelt hier ook een rol in. Indien de economie niet groeit of zelfs krimpt, zal dit resulteren 

in meer werklozen waardoor ook het besteedbaar inkomen krimpt. 

3 

Het besteedbare inkomen is het bruto-inkomen verminderd met: betaalde inkomensoverdrachten, 

premies inkomensverzekeringen premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en 

vermogen. 

4 

95% van de onderzoeksgroep bestaat uit primaire inkomens. De onderzoeksgroep is afgebakend door 

de huurliberalisatiegrens en van woonstichting St. Joseph is bekend dat 95% van deze huurwoningen 

is toegewezen aan huishoudens met een gezamenlijk fiscaal jaarinkomen tot € 34.085,-. 
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Huishouden Gem. besteedbaar inkomen Gem. besteedbaar inkomen huurders 
huurders zonder huurtoelag (CBS) met huurtoeslag (data huurders) 
Per jaar Per maand Perjaar Per maand 

1p<65 ( 15.300 ( 1275 ( 13520 ( 1127 

1p>64 ( 18.400 ( 1533 ( 13840 ( 1153 

2p<65 ( 31.000 ( 2583 ( 18400 ( 1533 

2p>64 ( 26.100 ( 2175 ( 18720 ( 1560 

eenouder gezin ( 24.400 ( 2033 ( 17440 ( 1453 

gezin <25 ( 33.000 ( 2750 ( 16800 ( 1400 
gezin >45 ( 40.900 (3408 ( 18720 ( 1560 

gezin 25-45 ( 33.000 ( 2750 ( 18000 ( 1500 

Figuur 4.17: Besteedbaar inkomen naar huishouden, 2012, CBS/data onderzoek 

De huishoudens met huurtoeslag hebben een lager gemiddeld besteedbaar inkomen. De verschillen 

tussen de huishoudens wanneer besteedbare inkomens met en zonder huurtoeslag met elkaar 

worden vergeleken zijn behoorlijk groot. Bijvoorbeeld 1p<65 scheelt ca. ( 140 en 2p<65 scheelt ca. 

0.050. Door de grote verschillen tussen besteedbaar inkomen, met en zonder huurtoeslag, kan 

verwacht worden dat de betaalbaarheidsproblemen vooral bij de groep met huurtoeslag zal 

voorkomen. 

13 Huur-, Energie-, Belasting- en Woonquote 

1p<65 31% 7% 3% 41% 23% 8% 4% 35% 

1p>64 28% 6% 3% 37% 23% 8% 4% 34% 

2p<65 17% 4% 2% 24% 19% 8% 3% 30% 

2p>64 21% 5% 2% 29% 18% 7% 3% 28% 

eenouder gezin 23% 6% 2% 31% 18% 8% 3% 30% 

gezin <25 17% 3% 2% 23% 18% 5% 4% 27% 

gezin >45 14% 4% 2% 20% 19% 9% 4% 32% 

gezin 25-45 18% 5% 2% 24% 18% 9% 4% 31% 

Figuur 4.18: Quotes naar huishoudensamenstelling HQ=huurquote; EQ=Energiequote; BQ; belasting 

en waterquote; WQ=woonquote 

In figuur 4.18 zijn de huur-, energie-, belasting- en woonquotes weergegeven. Hierin valt op dat de 

resultaten van huishoudens met huurtoeslag en zonder huurtoeslag sterk van elkaar afwijken. Dit 

heeft vooral te maken met het verschil in besteedbaar inkomen. Uit de woonquotes blijkt dat de 

huishoudens zonder huurtoeslag niet per definitie geen betaalbaarheidsprobleem hebben. Met 

name de eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen hebben een hoge woonquote. Bij de 

huurders met huurtoeslag is de hoge woonquote verdeeld over de huishoudens. Bij de huishoudens 

met huurtoeslag zijn de energiequote en belastingquote hoger dan bij huishoudens zonder 

huurtoeslag. Het verlagen van de energielasten heeft bij deze groep, huurder met huurtoeslag, een 

groter effect. 
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14 Quotes ten opzichte van totale woonkosten 

In figuur 4.19 is een analyse gemaakt naar de kosten van verschillende variabelen ten opzichte van 

de totale kosten. Uit de weergave blijkt dat de woonkosten van huurders met huurtoeslag voor een 

kleiner deel bestaat uit huurlasten en een groter deel uit energie en belasting. Gemiddeld bestaat 

een kwart van de woonkosten van huurders met huurtoeslag uit energielasten. Bij de huurders 

zonder huurtoeslag is dat gemiddeld 18%. 

Figuur 4.19: Quotes ten opzichte van totale woonlasten naar huishoudensamenstelling 

HwkQ=huur-woonkostenquote; EwkQ=Energie-woonkostenquote; BwkQ; belasting en 

water-woonkostenquote 

15 Norm woonquote 

De norm van de woonquote geeft weer welk deel van het inkomen maximaal aan woonlasten kan 

worden besteed om de woonlasten als betaalbaar te beschouwen. Om een uitspraak te doen over de 

betaaibaarheid dient de norm betekenisvol te zijn, algemeen aanvaard door de maatschappij. Over 

de norm valt te twisten, want dit hangt immers sterk samen met de overige uitgaven die een 

huishouden heeft. De meningen lopen uiteen over de noodzaak om bijvoorbeeld autobezit en 

sportclubs te kunnen betalen. Het bepalen van een norm is daarom een beleidsmatige keuze. Voor 

het bepalen van acceptabele normen voor de woonquote heeft het RIGO een beroep gedaan op 

gegevens van het Nibud. Het Nibud heeft per huishoudentype en inkomensgroep acceptabele 

huurbedragen vastgesteld. Het RIGO heeft uit gegevens van het Nibud en het voormalige VROM 

normen afgeleid om de betaaibaarheid te kunnen meten. Hiervoor zijn de normen gedifferentieerd 

naar huishouden en daarnaast ook naar inkomensgroep. Dit geeft een veel betere benadering van de 

betaaibaarheid in vergelijking met een algemene norm voor alle situaties. De woonquotes van het 

RIGO geven een veel meer betekenisvolle norm. In figuur 4.20 zijn de woonquotes voor de 

verschillende situaties weergegeven. 
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Huishouden Acceptabele Acceptabele 

Woonquotes Primair Woonquotes secundair 

lp<65 40% 45% 

lp>64 40% 45% 

2p<65 35% 40% 
2p>64 35% 40% 
eenouder gezin 35% 40% 

gezin 25-45 30% 35% 
gezin >45 30% 35% 
gezin <25 30% 35% 

In dit onderzoek wordt een prioritering gemaakt van woningen, van welke het risico op onbetaalbare 

woningen het meest in het geding is. Hierbij worden de woningen met elkaar vergeleken. Daarom is 

het onderlinge verschil in woonquotes tussen de doelgroepen van groot belang. De absolute hoogte 

van de quotes is voor de prioritering ondergeschikt. De absolute hoogte van de acceptabele 

woonquotes is wel van belang bij het adviseren over te nemen energetische verbeterstappen. 

16 Betaalbaarheidsrisico 2012 

Het betaalbaarheidsrisico is een cijfer waarin de huidige woonlastensituatie van de huurder is 

vergeleken met de acceptabele woonquote van het RIGO. Bij een risicogetal van meer dan 100% 

wordt verwacht dat de woonlasten hoger zijn dan de huurder kan dragen. Met dit cijfer kan een 

afweging worden gemaakt welke woningen prioriteit nodig hebben om de betaaibaarheid van de 

woningvoorraad te verbeteren. 

Het betaalbaarheidsrisico heeft een sterke relatie met de koopkracht van huurders en de 

armoedegrens. Voor 2013 en 2014 wordt verwacht dat de koopkracht verder daalt. (door 

prijsstijgingen van voedsel, energie en vervoer) In 2012 is het aantal uitzettingen door 

betalingsachterstanden verdubbeld ten opzichte van 2011. In figuur 4.21 is per huishouden 

weergegeven wat het betaalbaarheidsrisico in 2012 is. 
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Figuur 4.21: Betaaibaarheidrisico per huishouden, 2012 
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Uit dit betaalbaarheidsonderzoek blijkt dat in 2012 gemiddeld geen huishoudens boven de norm 

uitkomen. Op woningniveau is er een behoorlijke variatie aan betaalbaarheidsrisico's. Daaruit blijkt: 

In de woningvoorraad komt 13% van de huurders boven de acceptabele woonquote uit (zie figuur 

4.24). Tussen de huishoudens zitten grote verschillen in gemiddelde betaalbaarheid. De meest 

risicovolle huishoudens zijn de eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. 

17 Risico Scenario's 

Het betaalbaarheidsrisico is afhankelijk van verschillende variabelen. De ontwikkelingen van de 

variabelen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Om scenario's te formuleren om de 

betaaibaarheid in 2020 te berekenen is het nodig, voor deze variabelen aannames te doen. 

Hieronder zijn de aannames voor 3 scenario's geformuleerd. Deze gevoeligheidsanalyse wordt 

uitgevoerd om te zien hoe robuust en betrouwbaar de uitkomsten van de risicoanalyse is . Als basis 

wordt uitgegaan dat de inflatie 2% per jaar bedraagt. Dit is een reële inschatting omdat het Europees 

beleid ernaar streeft de inflatie op 2% per jaar te houden. In figuur 4.22 zijn de aannames 

samengevat. Hieronder volgt de toelichting van de scenariocijfers. 

Huurprijs: 

De huurprijsstijging binnen de sociale huursector is gekoppeld aan de inflatie. Op dit moment is de 

regelgeving omtrent huurprijsstijging aan het veranderen. Er komt een inkomensafhankelijke 

huuropslag (zie §3.4.3) . Daarnaast moeten corporaties vanaf 2011 minimaal 90% van hun voorraad 

sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 

€33.000 per jaar. Deze groep valt in zijn geheel in de laagste huurprijsstijgingsgroep. Op dit moment 

valt nog ongeveer 16% van de huishoudens in sociale huurwoningen in de hoogste 

inkomenscategorie. Door de nieuwe regels zal deze groep kleiner worden en het aantal huurders uit 

de lagere inkomensklasse stijgen. Vanaf 2015 worden mogelijk ook achtergebleven huren door 

aangepaste wetgeving deels geharmoniseerd. 

De huurprijs is een belangrijk onderdeel van de woonlasten en de komende jaren op individueel 

niveau sterk aan verandering onderhevig. We kiezen in dit scenario voor een algemene trend en 

daarmee één huurprijsstijging van 103% tot 2020. Het is onvermijdelijk dat de huren harder zullen 

stijgen dan de inflatie. 

Bij nader onderzoek kan, wanneer er meer inzicht kan worden verkregen in de inkomens van alle 

huishoudens, een nauwkeurigere doorrekening worden gemaakt van de veranderingen in het 

betaalbaarheidsrisico. 

Gasprijs: 

In §2.2.2 is toegelicht dat de gasprijs door vraag en aanbod de komende jaren waarschijnlijk verder 

zal stijgen. In tegenstelling tot de productie van duurzame stroom staan de alternatieven voor de 

productie voor aardgas nog in de kinderschoenen. Positieve scenario's achten 50% groengas in 2050 

mogelijk. De vraag en het aanbod van het fossiele aardgas zal daarom nog lange tijd leidend zijn voor 

de prijsbepaling en de kosten ervan zullen blijven stijgen. Wanneer de energieprijzen te hard stijgen 

heeft dit een negatief effect op de economie en dit resulteert in minder vraag naar energie en een 
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lagere gasprijs. Voor dit onderzoek gebruiken we 3 scenario's. Trend van afgelopen 10 jaar 

doorzetten, 7% per jaar.( base scenario 107% per jaar). Een conservatievere inschatting van 4% per 

jaar (best 4% per jaar). En een scenario waarbij de gasprijzen zelfs harder gaan stijgen, namelijk 10% 

per jaar. (worst scenario 110%). 

Elektriciteitsprijs: 

In §2.2.2 is toegelicht dat ook de elektriciteitsprijs door vraag en aanbod wordt gestuurd. De huidige 

elektriciteitsprijs zorgt ervoor dat duurzame decentrale energiesystemen goede alternatieven 

opleveren voor consumenten. De verwachting is dat een verder stijgende elektriciteitsprijs zorgt voor 

een stijging van alternatieve elektriciteitssystemen. De prijsstijging zal daarom minder hoog zijn dan 

de gasprijzen. Hierbij is gekozen voor best scenario 3%, base scenario 6%, worst scenario 9%. 

Bijkomende woonlasten: 

De verwachting is dat de kosten van bijkomende woonlasten(afvalstoffenheffing, rioolheffing en 

waterlasten) zullen stijgen. De kosten voor recycling en milieu worden steeds hoger doordat de eisen 

aan deze zaken worden versterkt. Daarom is in de scenario's rekening gehouden met een stijging van 

1% boven inflatie. Dus totaal 3% stijging per jaar. 

Inkomen: 

Het inkomen van de huurders wordt vastgesteld op het inflatieniveau. In dit onderzoek houden we 

rekening met een gemiddelde inflatie van 2% per jaar. Door het inkomen op inflatieniveau te houden 

zijn de effecten van de andere factoren zichtbaar. 

Scenario's Huurprijs Gasprijs Elektriciteitsprijs Bijkomende Inkomen 
Woonlasten 

Best Case 103% 104% 103% 103% 102% 

Base Case 103% 107% 106% 103% 102% 

Worst Case 103% 110% 109% 103% 102% 

Figuur 4.22: Groeiscenario's variabelen 
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18 Verandering betaalbaarheidsrisico 

Met de hierboven beschreven aannames zijn de scenario's door gerekend. In figuur 4.23 wordt per 

huishouden weergegeven welk effect de groeiscenario's hebben op het betaalbaarheidsrisico. In 

figuur 4.24 is weergegeven wat het effect is voor het aantal huishoudens wat boven de 

betaalbaarheidsnorm uit stijgt. 

Huishoud Gemiddelde van Gemiddelde van Gemiddelde van Gemiddelde van 
samenstelling risico 2012 risico 2020 best risico 2020 base risico 2020 worst 

1p<65 90% 100% 106% 113% 

1p>64 83% 93% 98% 105% 

2p<65 61% 67% 71% 77% 

2p>64 74% 82% 87% 94% 

eenouder gezin 93% 103% 110% 119% 

gezin <25 68% 76% 79% 84% 

gezin >45 62% 69% 74% 80% 

gezin 25-45 74% 82% 87% 94% 

Totaal 79% 88% 93% 100% 

Figuur 4.23: Groeiscenario's betaalbaarheidsrisico naar huishouden 

Scenario Aantal hh >100% risico % van onderzoeksgroep 

2012 407 13% 

2020 best 827 25% 

2020 base 1129 35% 

2020 worst 1550 48% 

Figuur 4.24: Scenario's Betaalbaarheidsrisico 2020 

Het verschil tussen het best-, base- en worstcase is aanzienlijk. En alle drie de scenario's geven een 

verslechterde betaaibaarheid weer naar de toekomst. In het beste geval verdubbelt het aantal 

huishoudens dat boven de acceptabele woonquote uitstijgt. In het slechtste geval zijn in 2020 bij de 

helft van huurders de woonlasten onacceptabel ten opzichte van hun inkomen. Dit geeft aan dat het 

van groot belang is om op betaaibaarheid te sturen en direct te beginnen met de meest risicovolle 

situaties. 

Tussen huishoudens zijn de verschillen aanzienlijk. In 2012 lezen we af, dat de meest risicovolle 

huishoudens de eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen zijn. De scenario's geven weer dat 

juist de betaaibaarheid van die huishoudens het meest verslechterd richting 2020. 

De risicoanalyse is beschreven naar huishoudensamenstelling om het probleem inzichtelijk te maken. 

Het ingrijpen door het aanpassen van vastgoed gebeurt op gebouw niveau. Het is daarom van belang 

te analyseren op welke kenmerken de opgave geïdentificeerd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt 

ingegaan op het identificeren van de vastgoedvoorraad. 
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4.6 Conclusie 

Om de betaaibaarheid van de woningvoorraad te analyseren zijn gegevens gebruikt van de 

woningcorporatie, energieleverancier Enexis en van de gemeente. Deze onderzoekmethode 

onderscheid zich door de gehele woningvoorraad te analyseren en in de dataverzamelingen zoveel 

mogelijk de werkelijke waarden te gebruiken. 

De onderzoeksgroep is afgebakend door de huurliberalisatiegrens en 89% van de woningvoorraad is 

bruikbaar voor het onderzoek. 

In de dataverzameling zijn de volgende woningkenmerken opgenomen: woningtypen, 

woninggrootte, energielabel, huurprijsklasse en huishoudensamenstelling. In vergelijking met andere 

corporaties hebben de woningen van woonstichting St. Joseph een relatief hoog energielabeL De 

kenmerken woningtype, woninggrootte, huurprijsklasse en huishoudensamenstelling laten geen 

opvallende afwijkingen zien. 

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van werkelijke gegevens voor de berekening van de 

betaalbaarheid. In het geval van de bruto huur, huurtoeslag en netto huur zijn deze zeer nauwkeurig 

bepaald. De energielasten zijn geanonimiseerd, per tien woningen verkregen. Met de bewerking van 

de verkregen energiegegevens is een nauwkeurige benadering gemaakt van de werkelijke 

energiebehoefte per woning. De gemeentelijke belastingen en water zijn ook nauwkeurig bepaald. 

Het besteedbaar inkomen is voor de huishoudens zonder huurtoeslag ingeschat met cijfers van het 

CBS. Uitgebreider onderzoek naar deze inkomens zorgt voor een nauwkeurigere benadering van de 

betaalbaarheid. Van de huurders met huurtoeslag is nauwkeurig het inkomen berekend. Deze 

gegevens zorgen voor een nauwkeurige betaalbaarheidsanalyse van deze huurders. 

De norm van een acceptabele woonquote is naar doelgroep en inkomensgroep bepaald. De 

eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen hebben het hoogste risico en uit de scenario

berekeningen blijkt dat het risico van deze huishoudens het hardst zal groeien. 

De data verzameling maakt het mogelijk de betaaibaarheid vanuit verschillende invalshoeken te 

onderzoeken. In het volgende hoofdstuk wordt met deze informatie de opgave voor het aanpakken 

van de betaaibaarheid gedefinieerd. 
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HS Identificeren van de opgave 

S.llnleiding 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe het betaalbaarheidsrisico kan worden berekend. In dit hoofdstuk 

worden de resultaten verder geanalyseerd. Het doel is binnen de woningvoorraad de onderdelen te 

benoemen waar het risico op betaalbaarheidsproblemen van de huurwoningen het grootst zijn. 

Daarvoor is in dit hoofdstuk, door middel van verschillende invalshoeken, het betaalbaarheidsrisico 

in kaart gebracht. Door de trends en ontwikkelingen van factoren te analyseren die invloed hebben 

op de betaaibaarheid van woningen ontstaat inzicht in de risico's op de betaaibaarheid binnen de 

vastgoedvoorraad. Met deze informatie zijn uitspraken gedaan over de opgave binnen de 

woningvoorraad en zijn de energetische verbeterdoelstellingen gemaakt om de betaaibaarheid van 

de woningen te verbeteren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de maatregelscenario's 

voor het energetisch verbeteren van de woning. 

5.2 Betaalbaarheidsrisico product-markt combinaties 

S.l.llnleiding PMC's 

Product-markt combinaties maken, is in beginsel een methode om te leiden tot een betere match 

tussen de behoefte van de klant en de geboden producten en diensten. (McDonald & Dunbar, 1998). 

Niet ieder huishouden wenst, of is geschikt voor, hetzelfde product en in de sociale huursector speelt 

mee dat de financiële middelen te beperkt zijn om aan alle wensen te voldoen. Segmentatie maakt 

het mogelijk de mismatch en behoefte op te sporen binnen de vastgoedvoorraad en producten beter 

af te stemmen op de markt. Op basis van de gegevens in hoofdstud 4 kunnen PMC's worden 

opgesteld om meer inzicht te krijgen in het betaalbaarheidsrisico van typen huurders en de woning 

waarin zij wonen. 

Product 

In de literatuur wordt meestal gesproken over producten en diensten van een corporatie. In de basis 

hiervan staat de woning. Aanvullende producten en diensten kunnen betrekking hebben op 

bijvoorbeeld dometica in de woning, woonzorgconcepten, het creëren van een bepaald woonmilieu, 

maatregelen om energieverbruik te verminderen, serviceabonnementen enz. 

In het onderzoek van SEV worden producten en diensten van de corporatie vertaald als woondienst. 

De complete woondienst bestaat uit de fysieke woning, de energie, en de openbare voorzieningen. 

De complete woondienst wordt aangeboden door respectievelijk de corporatie, de 

energiemaatschappij en de gemeente. Dit betreft het primaire product, secundair kunnen daar 

andere diensten aan worden toegevoegd. 

In dit onderzoek wordt gezocht naar de producten en welke onderdelen van de producten de 

sterkste relatie hebben met een hoog betaalbaarheidsrisico. De mismatch wordt opgespoord door 

het product te segmenteren naar woningkenmerken. Het betreft de variabelen woningtype, 

energielabel, woninggrootte en huurprijsklasse. De gebruikte variabelen worden beschreven in 

paragraaf 4.4 en 4.5. 
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Markt 

"Het erkennen van de verschillen tussen klanten is de sleutel tot succesvolle marketing, aangezien 

het kan leiden tot een betere match tussen de voorkeuren van de klant en de geboden producten en 

diensten" [Smeets, 2010]. In dit onderzoek staat de betaaibaarheid van de woning en het 

energieverbruik centraal. Op beide onderwerpen zitten e.r veel verschillen tussen de klanten. De 

markt voor corporaties bestaat uit de sociale doelgroep. Binnen deze doelgroep zit nog een groot 

verschil in hoeveel huishoudens te besteden hebben. Daarvoor is de markt gesegmenteerd naar 

doelgroep met huurtoeslag en doelgroep zonder huurtoeslag. Op het gebied van energieverbruik 

zitten er ook grote verschillen tussen de klanten, daarvoor is niet alleen het product verantwoordelijk 

maar zeker ook het gedrag en huishoudsamenstelling van de klant. Daarom wordt de markt ook 

beschreven naar huishoudensamenstelling. De gebruikte variabelen worden toegelicht in paragraaf 

4.4 en 4.5. 

5.2.2 Betaalbaarheidsrisico PMC: doelgroep naar woningkenmerken 

In deze paragraaf gaan we in op de PMC 'doelgroep-woningkenmerken' . De doelgroep is 

gesegmenteerd naar "met huurtoeslag" en "zonder huurtoeslag". De woningkenmerken zijn 

gesegmenteerd naar: woningtype, energielabel en woninggrootte. Daarnaast is ook de combinatie 

doelgroep en huishoudensamenstelling gevormd. Hieronder is toegelicht hoe de grafieken zijn 

opgesteld en hoe deze gelezen dienen te worden. 

ledere PMC is weergegeven in 4 grafieken. 

De vastgoedvoorraad bestaat uit 104 complexen. 

Per complex zijn de huishoudens met huurtoeslag en zonder huurtoeslag gegroepeerd. In 

ieder complex zijn huurders met huurtoeslag en huurders zonder huurtoeslag aanwezig. 

Daardoor zijn er per grafiek 104 eenheden weergegeven. 

Deze eenheden zijn op basis van betaalbaarheidsrisico geordend en gesplitst in de 50% 

hoogste risico-eenheden en 50% laagste risico-eenheden. 

Van deze 2 groepen is geanalyseerd welke woningkenmerken daarin zijn vertegenwoordigd 

en weergegeven in de grafieken. 

Omdat de doelgroepen met en zonder huurtoeslag uit elkaar zijn gehaald wordt het effect 

van het kenmerk beter uitgedrukt. 

Deze analyse is weergegeven voor de risicocijfers van 2012 en de verwachte risicocijfers van 

2020. 

Door deze weergave is te zien wat het verband is tussen het betaalbaarheidsrisico en de 

woningkenmerken en of dat verband veranderd in de toekomst. Tevens kunnen de 

variabelen onderling met elkaar worden vergeleken. 

Er worden per kenmerk conclusies getrokken over wat het resultaat betekend voor de identificatie 

van de complexen om energetische verbeteringen aan te brengen. 
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Figuur 5.1: Betaalbaarheidsrisico van PMC: doelgroep naar woningtype 2012;2020 
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Uit de PMC's blijkt dat bij de groep met huurtoeslag de betaaibaarheid van hoek- en tussenwoningen 

de sterkste relatie heeft met een hoog betaalbaarheidsrisico. In de grafiek is te zien dat bij deze 

variabelen het aandeel 50% hoogste, groter is dan het aandeel 50% laagste. Doorgerekend naar 2020 

zal het risico van portiekwoningen, in verhouding tot de andere kenmerken, het meeste toenemen. 

Daarnaast bijft vooral ook aandacht nodig voor de tussenwoningen bij de groep met huurtoeslag. 

Binnen de PMC's zonder huurtoeslag is de verhouding anders, daar behoren galerij - en 

portieketagewoningen vaker bij de 50% van de PMC's met het hoogste risico. in 2020 zal de 

verhouding risicogevallen dichter bij elkaar komen te liggen. 

Figuur 5.2: Betaaibaarheid PMC: doelgroep naar energielabel 2012;2020 
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Binnen de PMC's met huurtoeslag en energielabel is te zien dat in 2012 bij de PMC's met 

energielabel A en B iets vaker een verhoogd risico voorkomt, maar de verschillen zijn klein. Naar 

2020 is duidelijk dat bij de PMC's met groene labels het aantal risicogevallen afneemt en bij de rode 

labels de risicogevallen toenemen. 

Binnen de PMC's zonder huurtoelsag is het effect van het energielabel op het risico minder groot. Bij 

de C-label woningen komen relatief vaak hoogrisicogevallen voor. Dit is te verklaren doordat de 

huurlasten een grotere rol spelen in de totale woonlasten doordat deze geen huurtoeslag ontvangen. 

Daarnaast zijn de woningen met C-label in de woningvoorraad relatief grote woningen (zie bijlage 1). 

Er is een kleine verschuiving waarneembaar dat ook van de PMC's zonder huurtoeslag bij de rode 

energielabels het aantal risicogevallen groeit. 

Figuur 5.3: Betaaibaarheid PMC: doelgroep naar oppervlakte 2012;2020 
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Binnen de PMC's met huurtoeslag is een duidelijke lijn waarneembaar, de geanalyseerde PMC's met 

grotere woning behoren vaker tot de risicogroep. Bij de PMC's zonder huurtoeslag is deze lijn minder 

duidelijk. Met name de PMC's met variabele 50-70m2 vormen vaak een risico. Een verklaring 

hiervoor is gevonden in de relatie met het energielabeL In bijlage 1 is te zien dat bij de oppervlakte 

50-70m2 de uitersten, respectievelijk A-label, F-label en G-label in verhouding tot de andere 

oppervlakten erg vaak voorkomen. 
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Figuur 5.4: Betaaibaarheid PMC: doelgroep naar huishouden 2012;2020 
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Bij de PMC's met huurtoeslag is duidelijk waarneembaar dat met name de woningen met 

(eenouder)gezinnen het vaakst een hoog risico vormen. Naar 2020 blijft dit beeld hetzelfde. Voor de 

PMC's zonder huurtoeslag geldt juist dat de eenpersoonshuishoudens een risico vormen voor de 

betaalbaarheid. Het is opmerkelijk dat bij twee doelgroepen de tegenovergestelde huishoudens als 

risicogroep voorkomt. De belangrijkste verklaring hiervoor is het inkomen. Uit de gegevens van 

paragraaf 4.5 blijkt dat van de huishoudens zonder huurtoeslag de eenpersoonshuishoudens een laag 

inkomen hebben. De huishoudens met huurtoeslag hebben een inkomen wat dichter bij elkaar ligt, 

maar de kosten voor gezinnen zijn hoger waardoor het risico van deze groep toeneemt. 

De PMC 'doelgroep-woningkenmerken' levert geen woningkenmerken op die consistent de 

woningen met hoog risico weergeven. De analyse laat zien dat de risico woningen bij uiteenlopende 

variabelen voorkomt. Specifiek voor de PMC huurders met huurtoeslag en woningoppervlakte is 

zichtbaar dat een grotere woning resulteert in een hoger risico, maar dit is niet voldoende voor de 

opgave (zie 5.3) De opgave wordt daarom niet geïdentificeerd aan de hand van deze PMC's. 

5.2.3 Betaalbaarheidsrisico PMC: huishouden naar woningkenmerken 

In deze paragraaf gaan we in op de PMC 'huishouden-woningkenmerken' . Het huishouden is 

gesegmenteerd naar 8 verschillende huishoudenssamenstellingen zoals ook eerder in dit onderzoek 

is gebruikt. De woningkenmerken zijn gesegmenteerd naar: woningtype, energielabel, woninggrootte 

en huurprijsklasse. 

Door de grote differentiatie in huishoudens is een grafiek weergave, zoals in de vorige paragraaf niet 

overzichtelijk. Bij deze PMC is een weergave in tabellen overzichtelijker. Er wordt zichtbaar gemaakt 

wat het verschil in betaalbaarheidsrisico is tussen de huishoudenssamenstellingen tot de 

woningkenmerken. In figuur 5.5 wordt de betaaibaarheid van de PMC's naar de toekomst, in 2020, 
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weergegeven. Een percentage hoger dan 100% betekent dat het betaalbaarheidsrisico boven de 

acceptabele norm voor die PMC uit komt. 

Er worden per kenmerk conclusies getrokken over wat het resultaat betekent voor de identificatie 

van de complexen, om energetische verbeteringen aan te brengen. 

Figuur 5.5: Betaaibaarheid PMC: huishouden naar energielabel 2012;2020 

In Figuur 5.5 A en B staan de betaalbaarheidsrisico's weergegeven van de PMC's 'huishoudens

energielabel'. Tabel A geeft de situatie weer van het risico in 2012. Tabel B geeft de verwachte 

situatie in 2020. Uit tabel A blijkt dat in 2012 de risico's van de PMC's niet boven de norm uit komen. 

Wel is zichtbaar dat de PMC's eenpersoonshuishoudens met groene labels A, B, en C in vergelijking 

met de andere PMC's het grootste betaalbaarheidsrisico vormen. In de tabel van situatie 2020 is te 

zien dat het risico van een aantal PMC's boven de risiconorm uitkomt. Dit zijn de PMC's met 

eenpersoonshuishoudens en bij alle energielabels. Het risico verschuift naar de PMC's met labels D, 

E, F, G. 
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Figuur 5.6: Betaaibaarheid PMC: huishouden naar woningtype 2012;2020 

In figuur 5.6 staan de betaalbaarheidsrisico's weergegeven van de PMC 'huishouden-woningtype'. 

Daaruit blijkt dat in 2012 de hoek- en tussenwoningen gemiddeld het hoogste betaalbaarheidsrisico 

vormen. Hierbij komen vooral de eenpersoonshuishoudens boven de betaalbaarheidsnorm uit. In 

2020 in de betaaibaarheid van alle woningen afgenomen. Bij alle woningtypes wordt de 

betaalbaarheidsnorm overtreden. De grootste problemen worden verwacht bij de 

eenpersoonshuishoudens in hoek- en tussenwoningen omdat daar de norm het verst wordt 

overtreden. Uit de aantallen blijkt echter dat de betaalbaarheidsproblemen bij galerij- en 

portiekwoningen vaker voorkomen. 
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Figuur 5.7: Betaaibaarheid PMC: huishouden naar woningoppervlakte 2012;2020 
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In figuur 5. 7 zijn de betaalbaarheidsrisico's weergegeven van de PMC 'huishoudens

woningoppervlakte' . Hieruit blijkt het algemeen beeld, dat in 2012 de PMC's 

eenpersoonshuishoudens met grote woningen boven de betaaibaarheidnorm uitkomen. In 2020 ligt 

de nadruk nog steeds op de grote woningen en komt het betaalbaarheidsrisico bij meerdere 

doelgroepen boven de norm uit. Uit deze PMC's blijkt dat er een sterk verband zit tussen de 

woningoppervlakte en het betaalbaarheidsrisico. Een grotere woning resulteert in een groter 

betaalbaarheidsrisico. Echter de grootste groep met een betaalbaarheidsrisico zit in de PMC's 

eenpersoonshuishoudens met woningoppervlakte 50-70m2 en eenpersoonshuishoudens met 70-

90m2. 

De PMC 'huishouden-woningkenmerken' laat zien dat het huishouden een grote invloed heeft op het 

betaalbaarheidsrisico. In verschillende PMC's zijn het steeds de kenmerken eenpersoons- en 

eenouderhuishoudens waar het risico te hoog is. De PMC's met hoog risico zijn verspreid over de 

verschillende woningkenmerken. De huishoudkenmerken kunnen relatief makkelijk wijzigen doordat 

mensen bijvoorbeeld gaan samenwonen, kinderen krijgen of verhuizen. De investeringen in het 

verbeteren van de betaaibaarheid kunnen daardoor minder effectief zijn. De opgave wordt daarom 

niet geïdentificeerd aan de hand van de PMC 'huishouden-woningkenmerken'. 
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5.2.5 Betaalbaarheidsrisico naar complex 

Woningcorporaties verdelen de woningvoorraad naar complexen. Complexen zijn groepen woningen 

die vanwege de fysieke verbondenheid of overeenkomstige kenmerken en vergelijkbaar beleid onder 

dezelfde groep wordt geschaard. De woningvoorraad van woonstichting St. Joseph bestaat uit 104 

complexen. 

Het resultaat van de betaalbaarheidsrisico-analyse is vertaald naar het effect per complex. Hierdoor 

kunnen de complexen op basis van betaalbaarheidsrisico met elkaar worden vergeleken. In de 

praktijk worden objecten vanwege kostenvoordelen en organisatievoordelen meestal op 

complexniveau aangepakt en niet op VHE-niveau. Daarom is het van belang om te bepalen in welke 

complexen de woonlastenproblematiek op dit moment en het risicoprofiel van het complex het 

grootst is. Op complexniveau zijn er vaak verschillende PMC's aanwezig omdat, ondanks 

toelichtingscriteria, de huishoudenssamenstellingen en besteedbare inkomens kunnen wijzigen. Door 

een analyse te maken van het risicoprofiel op complex niveau kan de opgave met betrekking tot het 

nemen van energetische maatregelen op complexniveau worden gedefinieerd. 

In de grafiek, zoals weergegeven in figuurS.8 is een samenvatting weergegeven van het 

betaalbaarheidsrisico van de complexen. Uit de grafiek blijkt dat het complexgemiddelde een 

differentiatie in risico geeft in categorieën van 60% tot 110% in 2012, en 70% tot 120% in 2020. De 

complexen in de categorieën boven 100% hebben gemiddeld een te hoog betaalbaarheidsrisico. 

Figuur 5.8 Betaalbaarheidsrisico per complex 

Aantal complexen per risicocategorie 

50% 60% 70% 80% 90% 100!6 11096 12096 13096 

• 2012 

• 2020 

In bijlage 3 zijn de risico's van alle complexen weergegeven. Bij 16 van de 104 complexen is het 

gemiddelde betaalbaarheidsrisico te hoog. Deze analyse naar complex levert veel informatie om 

gericht investeringen te doen in de woningvoorraad om de betaaibaarheid te verbeteren. Door de 

analyse op complexniveau te maken kunnen de risicogebieden geografisch ingekaderd worden. In 

een complex komen verschillende PMC's voor. Omdat verschillende PMC's in een complex 

voorkomen is er een gerichte aanpak nodig. Hiervoor worden in hoofdstuk 6 verschillende 

oplossingsrichtingen besproken. 
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5.2.6 Betaalbaarheidsrisico naar archetypen 

De verdeling in archetypen is gebaseerd op woningtypologie en op bouwjaar, beiden bepalend voor 

de woningkwaliteit en de prestaties. Kwaliteiten zijn door de bouwperiodes heen verschillend, onder 

andere door de veranderde wet- en regelgeving. Evenzo is de vraag van de huurder veranderd, zich 

uitend in bouw- en woontechnische prestatie-eisen van woningen. De verdeling in archetypen is 

beperkt tot 10 archetypen omdat uit onderzoek van Roei Tijssens (2011) blijkt dat de belangrijkste 

kwaliteitsverschillen daarin tot uitdrukking komen. Er is gekozen om het energielabel te verdelen in 

de groep labels A en B, en de andere groep C tot en met G. Ook bij de labels A en B komt een hoog 

betaalbaarheidsrisico voor Een energetische ingreep bij deze woningen is echter niet voor de hand 

liggend, omdat deze al energiezuinig zijn. Hier wordt in hoofdstuk 6 op ingegaan. 

Figuur 5.9: Betaalbaarheidsrisico naar Archetype 

153 36% 

55 39% 

ns/> 1961/CDEFG 1263 79% 92% 428 34% 

Van de 10 archetypen komen er 6 archetypen in deze woningvoorraad voldoende voor, om er een 

uitspraak over te doen. De woningen van na 1961 hebben gemiddeld een hoger 

betaalbaarheidsrisico en de periode daarvoor een lager percentage. Daarnaast is er verschil tussen 

de archetypen met energielabels AB en C-G. Ook in het percentage wat boven de 

betaalbaarheidsnorm uit komt zitten verschillen, waarbij de energielabel C-G iets hoger uit valt. De 

verdeling naar archetypen laat zien dat er verschillen in betaalbaarheidsrisico zijn tussen de 

archetypen. Echter, de verschillen zijn niet heel groot, waardoor deze analyse niet voldoende 

informatie geeft om op basis van de gestelde archetypen de opgave te definiëren. 
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5.3 De opgave 

5.3.1 Het bepalen van de opgave 

In de vorige paragraaf is het betaalbaarheidsrisico van de woningvoorraad vanuit verschillende 

invalshoeken bekeken. Hierbij is gezocht of er duidelijke trends waargenomen kunnen worden 

waaruit de opgave kan worden afgeleid. Deze trends kunnen een voorspellende waarde hebben 

waarmee risico's beperkt kunnen worden. Het betaalbaarheidsrisico van de gehele voorraad zal de 

komende jaren groeien. Hierbij is waargenomen dat een behoorlijk aantal woningen voorbij de 

betaalbaarheidsnorm streeft en welke woningkenmerken hierbij voorkomen. In deze paragraaf 

wordt verder ingegaan op het bepalen van de opgave. 

Keuze invalshoek bepalen van de opgave 

In de analyse PMC 'doelgroep-woningkenmerken' is het meest opvallend dat er een sterke relatie is 

tussen de woninggrootte en het betaalbaarheidsrisico. Een grotere woning met huurder met 

huurtoeslag heeft vaker een hoog betaalbaarheidsrisico dan een kleinere woning. In figuur 5.10 is te 

zien dat naast de hogere huur ook de energielasten hoger zijn bij grotere woningen. Deze extra 

kosten worden niet verdisconteerd in de huurtoeslag. 

Figuur 5.10: Betaalbaarheidsrisico naar woningoppervlakte 

Oppervlakte Gem huur Gem energielasten Gem inkomen Gem risico 2020 Aantal boven 100% 

>90 € 550 € 135 € 2.279 102% 61 

70-90 €500 € 121 € 2.103 99% 573 
50-70 €407 €97 € 1.801 90% 452 

<50 € 342 €80 € 1.474 86% 67 

Gekeken naar het aantal risicogevallen per categorie valt op dat, ondanks de trend in 

betaalbaarheidsrisico, het aantal woningen met risico boven 100% verspreidt ligt over verschillende 

categorieën. Daarom is er niet gekozen om op basis van woningoppervlakten de opgave te bepalen. 

Uit de analyse van paragraaf 5.2 bleek dat het risicovolle deel van de woningvoorraad op basis van 

PMC 'huishouden-woningkenmerken' en archetypen een grote spreiding heeft binnen de 

kenmerken. Daarom vallen deze invalshoeken af om de opgave op te baseren. In dit onderzoek 

wordt voor het bepalen van de opgave verder ingezet op de complexanalyse. De invalshoek 

betaalbaarheidsrisico naar complex levert een heldere lijst op waar zichtbaar is gemaakt welke groep 

woningen gemiddeld het hoogste risico loopt. De volgorde van betaalbaarheidsrisico op 

complexniveau is een goed hulpmiddel om de opgave van energetische verbeteringen te definiëren. 

Overweging prioriteit huurtoeslagontvangers 

Bij het bepalen van de opgave is overwogen om huurtoeslagontvangers extra prioriteit te geven. Hier 

zijn echter bezwaren tegen. Er is informatie bekend over de huurtoeslagontvangers maar missen 

inkomensgegevens om te bepalen welke huishoudens geen huurtoeslag ontvangen maar wel tot de 

doelgroep van de huurtoeslag behoren. Door de huurtoeslagontvangers prioriteit te geven worden 

huishoudens binnen de doelgroep van de huurtoeslag die een goedkope woning huren en daardoor 

geen huurtoeslag ontvangen, niet meegenomen. Dit zijn vaak de woningen van minder goede 

energetische kwaliteit en hoge energielasten. 

57 



Verkennend onderzoek naar het sturen op betaaibaarheid 2013 

Grootte risicogroep 

Volgens het armoede signalement 2012 leeft ongeveer 1 op de 10 huishoudens onder de 

armoedegrens. Dat zou betekenen dat bij 10% van de woningen het risico op de betaaibaarheid te 

groot is. Uit de woninganalyse blijkt ook dat circa 10% van de huishoudens in 2012 boven het 

betaalbaarheidsrisico uit komt. 

Norm risicoverbetering 

De norm is dat vrijwel alle huishoudens in de risicogroep na energetische verbetering niet meer in de 

risicogroep vallen. De benodigde energetische verbetering wordt per complex bepaald. 

Omvang van de opgave 

Uit de analyse blijkt dat zonder energetische ingrepen, bij 16 van de 104 complexen in 2020 een te 

hoog betaalbaarheidsrisico wordt verwacht. Dit betreft circa 730 woningen uit de bruikbare 

onderzoeksgroep. 75 woningen zijn vanwege het ontbreken van data niet in de bruikbare 

onderzoeksgroep opgenomen. De omvang van de opgave bestaat daarom uit 16 complexen en totaal 

805 woningen. Doelstellingen en maatregelen worden gevormd om het betaalbaarheidsrisico onder 

de norm te houden. Deze worden per complex bekeken omdat het beleid en de aanpak van 

woningen in de praktijk ook per complex plaatsvind. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de mogelijke 

maatregelscenario's. 

Bij corporatiewoningen wordt gerekend met een levensduur van 50 jaar. Van de woningvoorraad 

moet daarom gemiddeld 2% per jaar vervangen worden. In een periode van 10 jaar betekent dat 20% 

van de woningen (727 van de 3636 woningen) een levensduurverlenging van 50 jaar moet ondergaan 

om de woningvoorraad van voldoende kwaliteit te behouden De scenario's in dit onderzoek zijn er 

niet op gericht alle woningen met een levensduur van 50 jaar te verlengen. De corporatie zal naast 

deze prioritering ook andere levensduur verlengende maatregelen moeten treffen om de kwaliteit 

van de gehele woningvoorraad te waarborgen. In de praktijk worden woningen meestal niet na 50 

jaar gesloopt en worden woningen verbeterd om de levensduur te verlengen. In hoofdstuk 6 wordt 

hier verder op ingegaan. 

5.3.2 Woningkenmerken van de opgave 

In de vorige paragraaf is de opgave bepaald. De opgave bestaat uit 16 complexen met in totaal 805 

woningen. In onderstaande figuren wordt informatie gegeven over de woningkenmerken van de 

geselecteerde complexen. Van deze woningselectie is door middel van de managementtooi EPAview 

een analyse gemaakt van de kenmerken. Deze staan weergegeven in de grafieken van figuur 5.11. 
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Figuur 5.11: Woningkenmerken van de opgave naar bouwperiode en energielabel (EPAview) 

Aanlid woningen per houwperiode 

0 
11~ 

De opgave bestaat uit woningen van verschillende bouwperioden. ledere bouwperiode kent eigen 

bouwmethoden en de wetgeving uit die tijd. Ook de resterende levensduur van de opgave loopt 

daardoor uiteen. Daardoor zijn de oplossingsrichtingen van de verbeteropgave divers. 

De diversiteit aan bouwperioden is ook te zien in de energielabels. De opgave bestaat uit woningen 

van B tot en met E label. Het is niet opvallend dat moderne woningen met een B-label een 

betaalbaarheidsrisico lopen. Deze, meestal jonge en van hoge kwaliteit woningen, zijn voor de 

primaire doelgroep duur. Dit heeft een negatief effect op het betaalbaarheidsrisico. Wat ook 

bijdraagt aan een hoog betaalbaarheidsrisico. Daarnaast is niet alleen de kwaliteit van de woning 

maar ook het gedrag van huurders van grote invloed op de energierekening. 

Figuur 5.12: Woningkenmerken van de opgave naar oppervlakte en woningtype (EPAview) 
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Zoals ook in de betaalbaarheidsanalyse naar voren komt hebben vooral grote woningen een hoog 

betaalbaarheidsrisico. Uit figuur 5.12 blijkt dat 85% van de woningen bestaan uit 

eengezinswoningen. Eén-derde van deze woningen heeft een eenpersoons of eenouder huishouden. 

Twee-derde bestaat uit tweepersoons huishoudens of gezinnen. 
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5.3.3 Energetische verbeter doelstelling von de opgove 

Het doel is om het betaalbaarheidsrisico van de complexen naar een acceptabel niveau te brengen. 

Binnen de gekozen complexen zitten verschillende PMC's en een diversiteit aan 

betaalbaarheidsrisico's. De verbeteraanpak is gericht op alle woningen behorende bij het 

complexnummer. Daardoor zullen ook de woningen waarbij er geen direct risico is hiervan 

profiteren. In hoofdstuk 4 is toegelicht dat de benadering op complexniveau het meest geschikt is om 

het betaaibaarheidrisico aan te pakken. De verbeterdoelstelling is ook op complexniveau bepaald. 

Afhankelijk van de complexstrategie zijn 2 verbeterdoelstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 6 

wordt ingegaan op de complex strategieën. De eerste verbeterdoelstelling is het gemiddelde risico 

van het complex terugbrengen tot onder 100%. Omdat het een gemiddelde betreft zijn er dan nog 

steeds huurders waarbij het risico naar verwachting boven de norm uit komt. De tweede 

verbeterdoelstelling is gesteld op een gemiddeld risico van 90%. Dan blijven de meeste huishoudens 

onder de acceptabele woonquote. Uitzonderingen blijven voorkomen. Daarvoor is maatwerk nodig. 

Het betaalbaarheidsrisico wordt kleiner als de energielasten dalen. Met de methode om het 

betaalbaarheidsrisico te berekenen, is berekend welke energetische besparing nodig is om de 

doelstelling te bereiken. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.13. Voor de 

verbeterdoelstelling <100% zijn energetische verbeteringen nodig van 1% tot 50%. Voor de 

verbeterdoelstelling <90% zijn energetische verbeteringen nodig van 35% tot 100%. In hoofdstuk 6 

wordt ingegaan op de complexstrategie en bijbehorende maatregelscenario's. 

Figuur 5.13 Energiebesparingsdoelen van de opgave 

86% 101% 15% 14 14 

86% 101% 15% 11 12 PW 

85% 101% 16% 133 155 TW/HW 

15% 54 56 HW/TW c 
16% 4 HW c 

115 132 HW/TW D 

84% 100% 90 92 HW/TW c 
84% 100% 16% 8 8 GW B 
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5.4 Conclusie 

Het doel van dit hoofdstuk is het analyseren van de woningvoorraad om daaruit de opgave te 

identificeren voor het toepassen van energetische verbeteringen. Door de analyse vanuit de 

invalshoeken PMC 'doelgroep-woningkenmerken', PMC 'huishouden-woningkenmerken', naar 

complexen en naar archetypen zijn de kenmerken van het risicovolle deel van de woningvoorraad 

weergegeven. 

De meest opvallende kenmerken zijn hieronder weergegeven. Een hoog betaalbaarheidsrisico bij 

tussen- en hoekwoningen voor huurders met huurtoeslag. Huurders zonder huurtoeslag hebben 

vaker een hoog betaalbaarheidsrisico in galerij- en portiekwoningen. Woningen met rode 

energielabels hebben een stijgend betaalbaarheidsrisico. Huurders met huurtoeslag hebben bij een 

woning met een grotere oppervlakte vaker een hoog risico. Uit de betaalbaarheidsrisico analyse blijkt 

voor het identificeren van de opgave de invalshoeken PMC 'doelgroep-woningkenmerken', PMC 

'huishouden-woningkenmerken' en de invalshoek archetypen, verschillen laten zien in 

betaalbaarheidsrisico's binnen de woningvoorraad. Echter, het risicovolle deel van de 

woningvoorraad is te veel verspreid over de verschillende kenmerken waardoor op basis van deze 

kenmerken de opgave niet geïdentificeerd kan worden. 

Het betaalbaarheidsrisico naar complex levert een selectie op van 16 complexen van de 104 waarbij 

het gemiddelde risico van het complex boven het betaalbaarheidsrisico van 100% uit komt in 2020. 

Dat wil zeggen dat gemiddeld de woonquote hoger is dan de acceptabele woonquote van de 

woningen in het complex. Deze lijst is bruikbaar om specifiek voor deze woningvoorraad de opgave 

voor energetische verbeteringen te definiëren. Er wordt geen extra prioriteit gegeven aan de 

huurtoeslagontvanger ten opzichte van de groep mensen die wel doelgroep zijn van de huurtoeslag, 

maar deze niet ontvangen, omdat de informatie over het inkomen hiervoor te beperkt is. 

De geselecteerde complexen hebben veel verschillende kenmerken. Uit de kenmerken van de 

opgave blijkt dat de grootste groep geselecteerde woningen bestaat uit de kenmerken: bouwperiode 

'65-'83, eengezins-, label C- en grote oppervlaktewoningen. 

De betaalbaarheidsdoelstelling is een beleidskeuze. Voor dit onderzoek is de eerste 

verbeterdoelstelling gesteld om het gemiddelde risico van het complex terug te brengen tot onder de 

100%. Dit omdat 100% de grens van de acceptabele woonlasten betreft. Voor de verbetering is een 

energiebesparingsdoel nodig van 1% tot 50%. De tweede verbeterdoelstelling, om het grootste deel 

van de huurders onder de risiconorm te brengen, is gesteld op een gemiddeld risico van 90%. 

Hiervoor is een energiebesparingsdoel van 35% tot 100% noodzakelijk. In het volgende hoofdstuk 

wordt ingegaan op de maatregelscenario's om de doelstellingen te bereiken. 
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H6 Maatregelscenario's 

6.1lnleiding 

In het vorige hoofdstuk is de opgave geïdentificeerd. Daarbij is aangegeven welke besparingsdoelen 

er nagestreefd moeten worden om de betaaibaarheid van de huurwoningen te waarborgen. Het doel 

van dit hoofdstuk is te komen tot bouwkundige en installatietechnische investeringsscenario's voor 

het realiseren van de besparingsdoelen. 

De investeringsscenario's zijn onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. Daarom wordt 

toegelicht hoe het betaalbaarheidsrisico in het strategisch voorraadbeleid kan worden ingepast. In 

dit hoofdstuk is een keuzemodel opgesteld om voor een complex de oplossingsrichting te bepalen. 

Vervolgens is aan de hand van de oplossingsrichtingen een doorrekening gemaakt van de 

energetische verbeteringen. Daarbij is onderzocht of de doorrekening een oplossing biedt voor het 

bepalen van de bouwtechnische en installatietechnische maatregelen. Daarnaast is bepaald wat het 

financiële effect is van het investeringsplan om de energetische- en betaalbaarheidsdoelstellingen te 

bereiken. 

6.2 Strategisch voorraadbeleid woonstichting St. Joseph 

6.2.1 Stappenplan strategisch voorraadbeleid 

De investeringsbeslissing voor een woning of complex wordt gemaakt op basis van het 

voorraadbeleid van de woningcorporatie. De energetische kwaliteit heeft de laatste jaren een steeds 

belangrijkere rol gekregen in het beleid. In bijlage 4 wordt ingegaan op strategisch voorraadbeleid en 

hoe energie hier is ingepast. Kenmerkend voor het strategisch voorraadbeleid is dat verschillende 

beleidsonderdelen zoals technisch beheer, financiën en verhuur resulteren in een integraal beleid. 

Daarnaast grijpt het strategisch voorraadbeleid in op verschillende beleidsniveau's om de strategie te 

bepalen en te realiseren. 

In dit onderzoek is het begrip betaalbaarheidsrisico geïntroduceerd. In het onderstaande 

stappenplan wordt het betaalbaarheidsrisico geïntegreerd in de algemene portfoliostrategie van 

Woonstichting St. Joseph. De eerste drie stappen: ambities, marktperspectief en beoordeling bezit 

vormen samen de input voor de wensportefeuille. De wensportefeuille wordt vervolgens financieel 

getoetst. Daarna wordt er op wijkniveau een wensportefeuille gedefinieerd en vervolgens complex 

strategieën geformuleerd. In de paars gekleurde blokken wordt weergegeven hoe het 

betaalbaarheidsvraagstuk wordt ingepast in de bestaande portfoliostrategie. Daarna wordt een korte 

toelichting gegeven op de verschillende portfoliostappen. 
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Figuur 6.1 Stappenplan betaaibaarheid binnen strategisch voorraadbeleid 

Toelichting stappenplan: 

Stap 1 Ambities: 

Het strategisch voorraadbeleid wordt gevormd door 4 strategische doelen: maatschappelijk 

verantwoord investeren in duurzaamheid, samenwerken aan en realiseren van vitale en 

aantrekkelijke wijken, zelfstandig laten wonen van mensen met een zorgbehoefte, en differentiatie 

van woningbezit naar doelgroep, prijs, kwaliteit en wijk. In bijlage 5 wordt de duurzaamheidsambitie 

van woonstichting St. Joseph toegelicht. In deze rij van ambities is de betaalbaarheidsambitie 

toegevoegd. 

Stap 2 Marktperspectief 

Het marktperspectief wordt gevormd door landelijke ontwikkelingen zoals veranderende wetgeving 

en economie. Daarnaast wordt het marktperspectief beïnvloed door de lokale woningmarkt. Deze 

wordt in kaart gebracht door het woningmarktonderzoek en kengetallen van o.a. het CBS. Dit 

onderzoek laat in hoofdstuk 2 en 3 zien dat landelijke ontwikkelingen op het gebied van energie een 

negatieve invloed hebben op de betaaibaarheid van de woningvoorraad 

64 



Verkennend onderzoek naar het sturen op betaaibaarheid 2013 

Stap 3 Beoordeling bezit 

Aan de hand van 5 invalshoeken wordt de vastgoedvoorraad geanalyseerd: conditiescores, 

energieprestaties, financiële prestaties, verhuurbaarheid, klanttevredenheid. De uitkomsten van de 

analyse worden gebruikt om kwaliteit van de huidige vastgoedvoorraad in beeld te brengen. In 

hoofdstuk 4 wordt de invalshoek betaalbaarheidsrisico geïntroduceerd. Door het implementeren van 

het betaalbaarheidsrisico als invalshoek wordt deze verankerd in het strategisch voorraadbeleid. In 

bijlage 6 is weergegeven welke invalshoeken en indicatoren van invloed zijn op de beoordeling van 

het woningbezit van de corporatie. 

Stap 4 Wensportefeuille 

De wensportefeuille is het resultaat van een integrale afweging tussen de ambities van de corporatie, 

het marktperspectief en de beoordeling van het huidige bezit. In dit onderzoek wordt de 

wensportefeuille beschreven aan de hand van het betaalbaarheidsdoel en analyse van de 

woningvoorraad. Door alle afwegingen integraal te beoordelen kan een afwijkende wensportefeuille 

ontstaan. In hoofdstuk 5 is de betaalbaarheidsopgave geïdentificeerd en is de wensportefeuille op 

het gebied van energiebesparing bepaald. 

Stap 5 Plannen en financiële toets 

Het doorrekenen van de wensportefeuille is een belangrijke stap welke inzicht geeft in de 

haalbaarheid van de strategie. Omdat de financiële gevolgen in dit onderzoek duidelijk worden na 

het bepalen van de complexstrategie en het doorrekenen ervan, zal de financiële toets na het 

bepalen van de complexstrategie plaatsvinden. 

Stap 6 Wensportefeuille wijken 

Een portefeuille kan worden weergegeven door geografische gebieden. Door stadsuitbreidingen en 

grote herontwikkelingen in een bepaalde tijd hebben wijken of gebieden vaak een eigen set 

kenmerken. Een wensportefeuille per wijk geeft daarom vaak beter weer wat de behoefte is in een 

gebied. De selectie van risicocomplexen is niet wijkgebonden, daarom is deze stap in dit onderzoek 

niet van toepassing 

Stap 7 Complexstrategie 

Bij de complexstrategie wordt er veel aandacht besteed aan mogelijke strategieën zoals: verkoop, 
sloop, doorexploiteren, upgrade, etc. Op basis daarvan kunnen keuzes worden gemaakt. Het bepalen 
van de oplossingsrichtingen voor het betaalbaarheidsrisico is onderdeel van de complexstrategie . Het 
resultaat geeft inzicht in de benodigde financiële middelen. 

6.2.2 Levensduur woningvoorraad 

De levensduur van het vastgoed is in de praktijk geen vast gegeven. Het zijn keuzes van de corporatie 

die bepalen hoe lang vastgoed in exploitatie wordt gehouden. Het is van belang dat investeringen in 

energetische maatregelen passen bij het beleid van de organisatie en dus ook de levensduur van de 

woning. 

De levensduur van de woning is ook van belang voor het berekenen van de boekhoudkundige 

waarde . Bij de afschrijving van onroerende zaken moet volgens RJ645 (2011) van het CFV 

onderscheid gemaakt worden in meerdere bestanddelen die verschillen in gebruiksduur. De 

volgende afschrijvingstermijnen, gelijk te stellen aan gebruiksduur periodes, worden daarbij als 

richtlijn gegeven: 

Grond, geen afschrijving omdat het een niet slijtend actief betreft 
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Casco, de draagstructuur, dak, gevels: afschrijving 50 jaar 

Installaties, centrale verwarming, elektra, mechanische ventilatie: 20 tot 25 jaar 

(woonstichting St. Joseph hanteert 15 tot 20 jaar) 

Inrichting, keuken, toilet, badkamer: 10 tot 15 jaar (woonstichting St. Joseph hanteert 25 tot 

30 jaar) 

Ten aanzien van de levensduur van het casco wordt in RJ 212.433 voorgesteld de volgende 

uitgangspunten te hanteren: 

Uitgaan van een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur van de eerste 

investering maximaal 50 jaar is. 

Bijstelling van de resterende levensduur wordt periodiek beoordeeld. 

Als er nog geen sloopbesluiten zijn genomen dan wordt uitgegaan van de verwachting dat de 

restant levensduur minimaal 15 jaar is (in verband met de lange doorlooptijd bij 

herontwikkeling). 

Elke individuele corporatie maakt zijn eigen inschatting van de restant levensduur van de woningen 

in de voorraad, uitgaande van marktomstandigheden, het beleid en de technische staat. De 

corporatie zal daarbij rekening houden met de richtlijnen van het CFV. De CFV toetst de gemiddelde 

levensduur van het bezit met het bezit van andere corporaties met dezelfde kenmerken. Als de 

gemiddelde levensduur meer dan 3 jaar afwijkt dan wordt de gemiddelde levensduur gecorrigeerd. 

Het CFV gaat uit van de gemiddelden van wat zij aan gegevens krijgen van corporaties, en 

veronderstellen dat deze gegevens het juiste uitgangspunt opleveren. Dit geeft aan dat de 

levensduur van woningen niet vast staat maar wordt bepaald door de corporaties. 

Wat een reële levensduur is van een sociale woning is niet met zekerheid te zeggen. Het beste wordt 

daar antwoord op gegeven in het strategisch voorraadbeleid, waar een integrale afweging wordt 

gemaakt tussen de technische-, financiële- en marktomstandigheden. Wat de reële levensduur is 

weten we pas tegen de tijd dat het grootste deel van de huidige woningvoorraad in Nederland 

herontwikkeld is. 

Voor het creëren van de maatregelscenario's is de resterende levensduur van de woning van belang. 

De huidige economische resterende levensduur van de woningen is bekend. Sommige complexen 

hebben eerder levensduur verlengende maatregelen gehad. Uit het strategisch voorraadbeleid moet 

blijken of dit doorgezet kan worden. 

Woonstichting St. Joseph verlengt de levensduur van woningbezit niet zonder extra investeringen. 

Het verlengen van de levensduur volgt uit het strategisch voorraadbeleid. Dit betekent dat 

levensduurverlenging, en dus een goed marktperspectief en een goede beoordeling van de huidige 

situatie, samengaan met extra investeringen. 

Het doel van de energetische investeringen van de risicocomplexen is de betaaibaarheid van de 

woningen verbeteren. Levensduurverlenging is niet uitgesloten wanneer dit past binnen de integrale 

afweging van het strategisch voorraadbeleid, maar is geen doel op zich. Het uitwerken van het 

strategisch voorraadbeleid valt buiten dit onderzoek. Daarom is gekozen om het keuzemodel in 

paragraaf 6.3 door te rekenen aan de hand van de huidige resterende levensduur van de woning. 
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6.3 Keuzemodel oplossingsrichtingen 

In deze paragraaf worden de oplossingsrichtingen uiteengezet om de energetische- en 

betaalbaarheidsdoelstellingen van een corporatie met betrekking tot de woningvoorraad te 

bereiken. Deze oplossingsrichtingen hebben betrekking op de geselecteerde risicocomplexen van 

hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 is ook de energetische verbeterdoelstelling bepaald om de 

betaalbaarheidsdoelstelling te bereiken. Hieronder wordt concreet de energetische doelstelling van 

woonstichting St. Joseph toegelicht en daarnaast het theoretische ideaalbeeld voor het energetisch 

verbeteren van woningen op basis van de beoogde levensduur. 

6.3.1 Specifieke energetische doelstelling vastgoedvoorraad woonstichting St. Joseph 

Om de woningvoorraad energiezuinig te maken worden in de periode 2011-2015 bestaande 

woningen aangepakt met energetische maatregelen. De doelstelling is het scenario 75% B en 25% C 

in 2025. Verder is het doel om in 2015 50% van de doelstelling te hebben gerealiseerd. Op basis van 

kengetallen van Build Desk en Senter Novem betekent dit een jaarlijkse investering van € 665.000 

(om doelstelling 75% B en 25% C in 2025 te halen). Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting 

betekent dit jaarlijks een extra investering van € 290.000. Het energielabel-beleid is erop gebaseerd 

dat met de labelverbeteringen, de vereiste 20% C02-energiereductie wordt gehaald. In bijlage 7 

worden de energetische doelstellingen van verschillende corporaties met elkaar vergeleken. 

Woonstichting St. Joseph heeft een heldere doelstelling en de benodigde middelen zijn bekend. De 

ambities zijn in lijn met de landelijke afspraken. 

6.3.2 Energetisch verbeteren op basis van levensduur 

In figuur 6.2 is het ideaalbeeld weergegeven voor het energetisch verbeteren van woningen op basis 

van de beoogde levensduur [Van den Berg, 2013]. Deze figuur geeft argumenten om de reële 

levensduur van een woning in te schatten. Deze argumenten kunnen worden getoetst in het 

strategisch voorraadbeleid. De reële levensduur blijft een inschatting en kan niet met zekerheid 

worden bepaald. De figuur geeft voor 4 levensduur groepen het ideale energetische niveau weer. 

Deze informatie is gebaseerd op interviews met verschillende vastgoedprofessionals. Voor het 

creëren van een optimaal investeringsplan geeft deze tabel extra inzicht en zal daarom invloed 

hebben op het bepalen van de oplossingsrichtingen van het keuzemodeL 

Einde Onderbouwing levensduur: Ingreep: Bouwkundige maatregelen: Instanatietechnische maatregelen: 
levensduur: 
~2050 Monumenten, populaire Transformatie Isolatiewaarde en klcht<ft:htheid Mil i collectief voor verwarming en 

wijken, kwalitatief goed voorbereiding op naar het hoogste niveau braogen tapwater en individuele MV +WTW 
casco. energieneutraal en de ruimtelijke kwaliteit verhogen in combinatie met L TV. 

~2060 Naoorlogs vastgoed. ~ A+ of minimaal behouden. Individuele CV, LTV & MV+WTW. 
~2035 Krimp gebieden, slecht LabeiB Isolatiewaarde verbeteren met Individuele CV en opwekkende 

casco, sociale problemen, ingrepen die compatbel zijn met maatregelen. L TV en MV met 
nieuwe bestemming.! nieuwe investeringen. WTW alleen rendabel bij een 

kwalitatief goede gebouwschil. 
52021 Conserveren Verpaupering voorkomen met Instandhouding eventueel 

reiniging en schilderwerk. overtollige installaties uit andere 
complexen aanbrengen. 

Figuur 6.2: Ideaalbeeld voor het energetisch verbeteren van woningen op basis van de beoogde 
levensduur. 
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6.3.3 Keuzemodel oplossingsrichtingen en toelichting 

Strategisch scenario 

Label G.F .E.D of C 

Relatief hoog 
energiegebruik 

Technische 
oorzaak 

SVB complexstrategie 
Resterende levensduur: 
0-5 jaar: geen ingrepen 
5-1 0 jaar: verbeleren minimaal tot < 100% BR 
11 -25 jaar: minimaal tol <90% BRen min label 8 
26-40 jaar. minimaal <90% BR en mln label A 
41-50 jaar. minimaal <90% BR en min label A+ 
BR = belaaibaarheidrisico 

Technische problemen verhelpen en opnieuw toetsen aan 
belaaibaarheidrisico 

Energiegedrag verbeterenlbesparlngsdoel 

'------------------~ Betaaibaarheid niet verbeteren door energetische maatregelen 
te nemen 

Figuur 6.3 Keuzemodel oplossingsrichtingen 

Met het keuzemodel kan bepaald worden welke oplossingsrichting het beste aansluit bij de 

energetische- en betaalbaarheidsdoelstellingen van een corporatie. 

Corporaties hebben in het 'convenant energiebesparing huursector met elkaar afgesproken, dat in 

2020 alle woningen gemiddeld minimaal label B hebben. Het is niet de ambitie van corporaties om 

huidige labei-B woningen energetisch te verbeteren met bouwkundige of installatietechnische 

ingrepen. 

Van deze woningen moet worden vastgesteld of het hoge betaalbaarheidsrisico veroorzaakt wordt 

door een relatief hoog energieverbruik. Dat kan worden beoordeeld door het energieverbruik te 

vergelijken met hu ishoudens in een vergelijkbare woonsituatie. 

Bij een normaal energieverbruik ligt een oplossing van het betaalbaarheidsrisico niet in energetische 

verbeteringen. Oplossingen kunnen worden gezocht in huurmatiging en het beter toepassen van de 

passendheidscriteria (zie paragraaf 3.5.2). 

De betaaibaarheid van woningen met een B-label of beter, met een relatief hoog energieverbruik 

zullen gecontroleerd moeten worden. Constructieve fouten en mankementen of het niet goed 

inregelen van installaties zijn regelmatig de oorzaak van een hoog energieverbruik. Het oplossen van 

deze problemen is essentieel voor het verbeteren van de betaaibaarheid van de huurwoningen. 

Indien de huurder ondanks een energetisch goede woning een hoog energieverbruik heeft, dan is het 

sturen op energiegedrag van de huurder de beste oplossingsrichting. Het beïnvloeden van 

energiegedrag is een veel bediscussieerd onderwerp. Het uitwerken hiervan valt buiten de scope van 

het onderzoek. 
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Voor de woningen met een C-label of minder, wordt in dit keuzemodel een aantal strategieën 

toegelicht. De strategische scenario's zijn er op gericht het betaalbaarheidsrisico te verbeteren. 

Woningen met een C-label of minder en een resterende levensduur van 0-5 jaar. Deze 

woningen worden niet bouwtechnisch en installatietechnisch verbeterd. Omdat deze 

woningen na enkele jaren gesloopt, er eventueel vervangende nieuwbouw komt of omdat ze 

verkocht gaan worden is het effect van de investering van korte duur. 

Woningen met een C-label of minder en een resterende levensduur van 5-10 jaar. Het 

betaalbaarheidsbeleid is er op gericht het gemiddelde risico van het complex te verlagen tot 

onder de acceptabele woonquote door middel van bouwtechnische en installatietechnische 

ingrepen. Het betaalbaarheidsrisico wordt daar voor teruggebracht tot onder 100%. Door 

deze aanpak zullen niet alle huishoudens onder de acceptabele norm blijven. Voor deze 

huishoudens is maatwerk nodig, zoals hulp bij energiegedrag, huurmatiging en aanvullende 

hulp. 

Woningen met een C-label of minder en een resterende levensduur van 11-25 jaar. Het 

betaaibaarheidbeleid is er op gericht het gemiddelde risico van het complex zodanig te 

verlagen dat vrijwel alle huishoudens een acceptabele woonquote verkrijgen, door middel 

van bouwtechnische en installatietechnische ingrepen. Het betaalbaarheidsrisico wordt 

daarvoor teruggebracht naar onder de 90% en een minimaal energielabel B na ingreep. 

Minimaal energielabel B past met deze resterende levensduur bij de afspraken van 

corporaties om alle woningen na 2020 op dit niveau te hebben. 

Woningen met een C-label of minder en een resterende levensduur van 26-40 jaar. Het 

betaaibaarheidbeleid is er op gericht het gemiddelde risico van het complex zodanig te 

verlagen dat vrijwel alle huishoudens een acceptabele woonquote verkrijgen door middel 

van bouwtechnische en installatietechnische ingrepen. Het betaalbaarheidsrisico wordt 

daarvoor teruggebracht naar onder de 90% en een minimaal energielabel A na ingreep. 

Minimaal energielabel A past bij de ideale energetische kwaliteit bij de levensduur van de 

woning. 

Woningen met een C-label of minder en een resterende levensduur van 41-60 jaar. Het 

betaalbaarheidsbeleid is er op gericht het gemiddelde risico van het complex zodanig te 

verlagen dat vrijwel alle huishoudens een acceptabele woonquote verkrijgen door middel 

van bouwtechnische en installatietechnische ingrepen. Het betaalbaarheidsrisico wordt 

daarvoor teruggebracht naar onder de 90% en een minimaal energielabel A+ na ingreep. 

Minimaal energielabel A+ past bij de ideale energetische kwaliteit bij de levensduur van de 

woning. 

Het keuzemodel is hoofdzakelijk gebaseerd op 3 argumenten. Het energielabel van de 

woningen, de resterende levensduur van de woning en het betaalbaarheidsrisico van de 

huurders. Indien levensduur verlengende maatregelen zijn gepland voor de woning, dan is de 

nieuwe resterende levensduur van de woning van toepassing op het keuzemode I. 
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6.4 Toepassing maatregelscenario's 

In deze paragraaf worden de oplossingsrichtingen toegepast op de geselecteerde opgave. Het 

toepassen van de maatregelscenario's bestaat uit 2 fasen. Eerst wordt bepaald aan de hand van het 

keuzemodel welke oplossingsstrategie het beste aansluit bij de energetische- en 

betaalbaarheidsdoelstellingen van een corporatie. Vervolgens wordt per complex een doorrekening 

gemaakt van de maatregelscenario's. 

6.4.1 oplossingsrichting bepalen door middel van het keuzemodel 

In figuur 6.4 zijn de complexnummers en relevante gegevens weergegeven en daarbij het resultaat 

van het keuzemodel ingevuld. Bij de oplossingsrichting "technische verbetering" moet op locatie 

getoetst worden of de technische kwaliteit een oorzaak is van het hoge energieverbruik. Omdat het 

in dit onderzoek om de methode gaat, wordt deze toets niet in de praktijk uitgevoerd. In het 

keuzemodel laten we daarom beide oplossingsrichtingen, technische verbetering en energiegedrag, 

als keuze staan. 

Het valt op dat de hoogste risicocomplexen de woningen zijn met de kortste en de langste 

resterende levensduur. Dit kan verklaard worden doordat jonge woningen een hoge huurprijs 

hebben, wat de betaaibaarheid verminderd. Daarnaast blijkt uit bijlage 2 dat het energieverbruik van 

deze woningen met veelal een B label opvallend hoog is in vergelijking met andere energielabels. Dit 

heeft een sterk effect op de betaaibaarheid van de woning. Verder zijn het vooral complexen met 

een resterende levensduur tussen 11 en 25 jaar met relatief hoge energie lasten. 

x x 

x x 

x 

x 

€ 144 x 

€ 100 42 x x 

Figuur 6.4 Toepassing keuzemodel oplossingsrichtingen op risicocomplexen 
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6.4.2 Doorrekening maatregelscenario's 

In dit onderzoek wordt voor het doorrekenen van maatregelscenario's gebruik gemaakt van het 

programma EPAview. In bijlage 8 wordt ingegaan op deze softwaretool. Uit de vorige paragraaf blijkt 

welke oplossingsrichting wordt gegeven aan ieder risicocomplex. Door middel van de software kan 

worden berekend welke bouwkundige en installatietechnische ingrepen het beste passen bij de 

gewenste oplossingsrichting. In bijlage 9 is schematisch weergegeven welke bouwtechnische en 

installatietechnische ingrepen in de woningvoorraad mogelijk zijn. 

Het voordeel van de software zijn de uitgebreide mogelijkheden om verschillende ambitie criteria toe 

te passen. Daarnaast zijn de vastgoedgegevens van de woningvoorraad gedetailleerd ingegeven 

waardoor de maatregelen en de effecten ervan ook nauwkeurig kunnen worden bepaald. De kosten 

van technische controle en gedragsverandering zijn lastiger te kwantificeren. Omdat het bij deze 

woningen van groot belang is dat de besparingsdoelstelling wordt gehaald, wordt hiervoor 

gemiddeld ( 2000,- per woning gereserveerd. Hiermee kunnen de bestaande technische systemen 

worden geoptimaliseerd zodat de woning zuiniger wordt en daarnaast kan er een intensief 

programma worden opgezet om het energiegedrag van huurders te veranderen. 

In onderstaande tabel 6.5 zijn de doorrekeningen van de risicocomplexen weergegeven. 

€35 90% €69 B 

€21 48% €67 B 

€ 13 SS% €48 A 

€14 45% €63 B 

€ 16 45% €61 B 

408210 1% €1 35% € 50 B € 1.436 € 132.112 4% 

106792 1% € 1 3S% € 3S € 2.000 € 16.000 35% 

Figuur 6.5: Doorrekeningen maatregelscenario's van de risicocomplexen 

*Maatwerk nodig: de maatregelpakketten via EPAview zijn niet toereikend. Voor deze woningen zijn 

extra energetische ingrepen nodig om de benodigde besparing te behalen. 
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6.4.3 Benodigde bouwtechnische en installatietechnische maatregelen 

Door middel van het softwareprogramma EPAview zijn de benodigde besparingen om de 

energiebesparingsdoelstelling te bereiken per woning doorgerekend. Uit de maatregeladviezen blijkt 

dat de maatregelen, gericht op verbetering naar label B, vooral betrekking hebben op 

bouwtechnische isolatiemaatregelen en verbetering van de verwarmingsinstallaties. Voor 

woningverbeteringen naar label A zijn vaker, naast isolerende maatregelen, ook energiebesparende 

ventilatiemaatregelen en PV-panelen noodzakelijk. 

Hieronder wordt de uitwerking van complex 307260 besproken. Van de risicocomplexen welke met 

bouwtechnische-en installatietechnische maatregelen worden verbeterd heeft dit complex het 

hoogste risico. 

Op de foto van figuur 6 is een woning van het complex 

weergegeven, Tenbrinkstraat 26. Deze hoekwoning heeft een C

label en een huur van circa € 500 (2012). De energielasten per 

maand zijn ongeveer € 136 (2012) en wordt bewoond door een 

eenoudergezin. Het inkomen van eenoudergezinnen zijn 

gemiddeld het laagste. 

Het doel van de complexstrategie is het gemiddelde risico van 

het complex 104% onder 100% brengen. Daarvoor is een 

energiebesparing van 15% nodig. 
Figuur 6.6: Foto risicowoning 

De meeste woningen worden daarvoor voorzien van vloerisolat ie, gevelspouwisolatie en 

gebalanceerde centrale ventilatie. Deze ingreep kost gemiddeld bijna € 7000 per woning. De woning 

op de foto heeft een risico van 112% en wordt daarmee verlaagd naar 108%. De nieuwe 

energielasten zijn naar verwachting € 116 per maand. Er komen daarom na deze besparing nog 

steeds huishoudens boven het betaalbaarheidsrisico uit. Deze huishoudens hebben extra aandacht 

nodig zodat het wonen voor de huurder betaalbaar blijft en de corporatie huurinkomsten kan blijven 

ontvangen. In bijlage 10 zijn voor de andere woningen binnen dit complex, de voorgestelde 

verbeteringen weergegeven en het bijbehorende effect op het energieverbruik en betaalbaarheid. 

Het is een hoge investering voor een relatief beperkte energiebesparing. De verbetering past bij het 

ideale energielabel voor de resterende levensduur van de woning en het gewenste maximale 

betaalbaarheidsrisico voor de woning. Het is daarom een afweging die gemaakt moet worden in het 

strategisch voorraadbeheer of de financiële consequente opweegt tegen de 

betaalbaarheidsverbetering. In figuur 6.5 is te zien dat de andere risicocomplexen van de opgave een 

betere verhouding heeft tussen investering en energiebesparing. 
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6.4.4 Analyse doorrekening maatregelscenario's 

De doorrekeningen van de maatregelscenario's geven inzicht in de mogelijkheden van het sturen op 

betaaibaarheid door middel van energetische investeringen. Hieronder is een analyse gemaakt van 

de doorrekeningen: 

Uit de doorrekeningen van de maatregelscenario's blijkt dat bij 9 van de 16 risicocomplexen 

het investeren in bouwtechnische en installatietechnische maatregelen leidt tot woningen 

met een betaaibaarheid van acceptabel niveau. 

In 1 complex wordt niet geïnvesteerd omdat de resterende levensduur van de woning te kort 

is. 

In 1 complex wordt niet energetisch geïnvesteerd omdat het gemiddelde verbruik lager is 

dan gemiddeld. Oplossingen voor de huurders van dit complex kunnen zijn huurmatiging en 

beter passende huisvesting aanbieden. 

Er zijn 3 complexen met een goed label en een hoger dan gemiddelde energielast. Oplossing 

hiervoor is het technisch controleren van de woning en oorzaken van een hoge energielast 

wegnemen. Daarnaast is het sturen op de verbetering van het energiegedrag van belang. 

In 1 complex levert het ideale energielabel bij de resterende levensduur niet voldoende 

energiebesparing op. Bij dit complex is maatwerk nodig om huishoudens met 

betaalbaarheidsproblemen te ondersteunen. 

Het complex met het hoogste risico heeft een B-label. Het energieverbruik in dit complex is 

net boven gemiddeld. Er wordt geïnvesteerd in het technisch controleren van de woning en 

in het energiegedrag van de huurder. De doelstelling van de energiebesparing is echter niet 

haalbaar, waardoor alternatieve oplossingen als huurmatiging of passender huisvesten 

overwogen kunnen worden. 

6.5 Financiële consequenties maatregelscenario's voor corporatie 

In principe worden er geen levensduur verlengende maatregelen toegepast. Huurverhoging naar 

aanleiding van de energetische verbeteringen wordt niet doorgevoerd om de betaaibaarheid te 

verbeteren. Daarom zorgen deze maatregelen niet voor een verhoging van de bedrijfs- en de 

boekwaarde. Het betreft vanuit dit perspectief een volledig onrendabele investering. Echter, deze 

investeringen worden gedaan in de complexen waar het risico dat mensen in hun woonlasten niet 

meer kunnen voorzien, het grootst is. De kans op huurderving, kosten aan bemiddeling en 

verhuiskosten worden door de betaalbaarheidsinvesteringen beperkt. Hoeveel deze besparing zal 

zijn is lastig te kwantificeren. 

De totale opgave voor de risicocomplexen heeft een investeringscapaciteit nodig van € 3.200.000. 

Met deze investering wordt het betaalbaarheidsrisico van 805 woningen verminderd, 476 woningen 

met C-label worden verbeterd, 263 woningen met D-, E-, F- en G-label, en van 66 woningen met A,

en B-labels wordt het risico verbeterd. 
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Woonstichting St. Joseph heeft jaarlijks € 665.000 begroot om de doelstelling van 75% label B en 25% 

label C in 2025 te halen. Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting betekent dit jaarlijks een 

extra investering van € 290.000. Tot 2025 is dat totaal € 3.480.000 aan extra investeringen. Daarvoor 

moeten 1889 woningen energetisch worden verbeterd, waarvan 1238 woningen van DEFG naar B

label en 651 woningen van C- naar B-label. Om de energetische doelstelling van de corporatie te 

halen is een verbetertempo nodig van 1889/12=157 woningen per jaar. Indien de risicocomplexen als 

eerste worden aangepakt is binnen 5 jaar het betaalbaarheidsrisico van de vastgoedvoorraad gezakt 

tot een acceptabel niveau. 

De opgave beslaat ongeveer 1/3 van de doelstelling van de woningcorporatie om te komen tot 75% 

label B en 25% label C in 2025. Dat houdt in dat bij een gelijkblijvende begroting de overige 

verbeteringen betaald moeten worden uit de meerjarenbegroting. Waarschijnlijk is de begroting niet 

toereikend om de energetische doelstellingen te bereiken. Er zijn verschillende 

terugverdienmogelijkheden welke onderzocht kunnen worden of deze van invloed kunnen zijn op de 

investeringsmogelijkheden van de corporatie. In bijlage 11 wordt ingegaan op 3 

terugverdienmogelijkheden. Door zelf opwekken van energie, externe investering voor ingrepen en 

terugverdienmogelijkheden via huurders. 

6.6 Conclusie 

Met bouwkundige en installatietechnische investeringsscenario's worden de besparingsdoeleinden 

gerealiseerd. De investeringsscenario's zijn onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. Met het 

strategisch voorraadbeleid wordt een integrale afweging gemaakt met de verschillende invalshoeken 

van het strategisch voorraadbeleid. Door het implementeren van het betaalbaarheidsrisico als 

invalshoek wordt deze verankerd in het strategisch voorraadbeleid. Het bepalen van de 

oplossingsrichtingen voor het betaalbaarheidsrisico valt onder de complexstrategie. Het resultaat 

geeft inzicht in de benodigde financiële middelen. 

De reële resterende levensduur wordt bepaald door de invalshoeken integraal binnen het strategisch 

voorraadbeleid met elkaar af te wegen. Om de boekhoudkundige waarde te bepalen worden vaste 

afschrijvingstermijnen gebruikt die bepaald zijn door het CFV. De energetische doelstellingen en 

energetische verbeterplannen worden gebaseerd op de verwachte resterende levensduur van de 

woning. 

Om de bouwkundige en installatietechnische ingrepen te bepalen is onderzocht welke energetische 

verbeteringen de complexen moeten ondergaan. Daarvoor is het keuzemodel oplossingsrichtingen 

gevormd. De gewenste betaalbaarheidsverbetering, het ideaal beeld voor energetische verbetering 

op basis van de beoogde levensduur en de huidige kwaliteit van de woningen, bepalen welke 

oplossingsrichting het beste past. 

Door middel van de rekentooi EPAview is berekend welke bouwtechnische en installatietechnische 

ingrepen nodig zijn voor de optimale energetische verbetering. Voor sommige gewenste 

energetische verbeteringen is de tooi van EPAview niet toereikend. Hierbij is maatwerk nodig om de 

ingrepen te bepalen. 

De analyse van de doorrekening maatregelscenario's geeft inzicht in de mogelijkheden van het 

sturen op betaalbaarheid. Uit de analyse blijkt dat 9 van de 16 risicocomplexen door middel van 
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bouwtechnische en installatietechnische maatregelen, tot de gewenste betaaibaarheid kan worden 

gebracht. Het keuzemodel geeft tevens oplossingsrichtingen voor de woningen waar bouwtechnische 

en installatietechnische maatregelen niet mogelijk zijn en wanneer deze niet nodig zijn. 

De maatregelscenario's leiden tot een onrendabele investering omdat er geen ruimte is om de 

kosten van de investeringen aan de complexen met een hoog betaalbaarheidsrisico door te 

berekenen. Tevens zijn de maatregelscenario's niet bedoeld als levensduur verlengende 

maatregelen. 

In dit onderzoek is uitgegaan van de situatie van woonstichting St. Joseph. Uit de doorrekening van 

de maatregelscenario's blijkt dat, om de energetische doelstelling te halen een verbetertempo nodig 

is van 157 woningen per jaar. Daarmee worden tevens in 5 jaar tijd de risicovolle complexen 

verbeterd tot een acceptabel betaalbaarheidsrisico. Het investeringsprogramma heeft een hogere 

onrendabele top dan het oorspronkelijke programma van de woningcorporatie. 
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H7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gedaan voor het formuleren van een 

optimaal investeringsplan om de energetische- en betaalbaarheidsdoelstellingen van de corporatie 

te bereiken. De aanleiding van dit onderzoek zijn de groeiende woonlasten voor huurders en de 

discussie over, hoe er doelmatig in de energetische kwaliteit van woningen kan worden geïnvesteerd. 

Deze probleemstelling heeft geleid tot de volgende centrale vraag in dit onderzoek; 

'Wat voor methode is bruikbaar om een optimaal investeringsplan te ontwikkelen binnen het 

strategisch voorraadbeleid, waarmee de energetische- en betaalbaarheidsdoelstellingen van een 

corporatie met betrekking tot de woningvoorraad kunnen worden bereikt?' 

In paragraaf 7.1 wordt de centrale vraag beantwoord en worden de conclusies beschreven, welke op 

basis van dit onderzoek zijn getrokken. In paragraaf 7.2 worden de resultaten van het onderzoek 

vertaald naar aanbevelingen voor de corporatiesector, aanbevelingen voor woonsticht ing St. Joseph 

en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

7.1 Conclusies 

Problemen en maatschappelijke relevantie 
Corporaties spelen een belangrijke rol in het beperken van fossiele brandstoffen. De stijging van 

energielasten voor huurders, vormen een bedreiging voor de betaaibaarheid van de huurwoningen. 

Daarnaast heeft het gebruik van fossiele brandstoffen een negatief effect op het milieu. Door het 

aanpassen van de energetische kwaliteit van de woningen, kunnen huurders worden beschermd 

tegen stijgende energieprijzen en wordt er een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het milieu. 

Er zijn diverse beleidskaders van toepassing op de energetische kwaliteit van corporat iewoningen. 

Op dit gebied is het convenant "Energiebesparing huursector" het meest leidend. Tot 2020 moeten 

2,4 miljoen gebouwen minstens 33% energiezuiniger worden gemaakt. Hierdoor blijven de woningen 

betaalbaar en het draagt bij aan de landelijke energiebesparingsdoelstellingen. 

De beschikbaarheid van financiële middelen wordt steeds meer beperkt. De oorzaak hiervan is 

veranderende regelgeving vanuit de overheid. Het gevolg van de beperkte f inanciële middelen is dat 

de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden. De aanpak is energetisch 

verduurzamen, door te sturen op betaaibaarheid van de huurwoningen. Dit draagt er aan bij de 

middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, om de doelstellingen van de corporatie te bereiken. 

Betaaibaarheid wonen 
Het begrip betaaibaarheid wonen, gaat over de mate waarin huurders van corporatiewoningen in 

hun situatie de kosten van wonen kunnen betalen. 

De betaaibaarheid wordt bepaald door de woonuitgaven, het beschikbare huishoudinkomen en een 

norm voor de betaaibaarheid met elkaar te vergelijken. De huurquote, woonquote en 

resterend(residueel) inkomen zijn maten voor betaalbaarheid. Deze worden vergeleken met 

normgetallen voor betaalbaarheid. Het meetbaar maken van betaaibaarheid maakt het mogelijk om 

hier beleid voor te maken. 
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Verdubbeling van de energielasten in 10 jaar tijd, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een 

hogere woonquote bij sociale huurwoningen. De woonquote is in de periode van 1986 tot 2009 

gestegen van 29% naar 36%, waardoor de druk op het huishoudinkomen is toegenomen. De 

kabinetsmaatregelen zetten de betaaibaarheid voor huurders verder onder druk. Daarnaast is de 

kans groot dat de energieprijzen verder zullen stijgen waardoor de energielasten een steeds groter 

deel gaan vormen van de woonlasten. Het gevolg van energielastenstijging is dat het wonen steeds 

duurder wordt en dat er na verloop van tijd geen passend aanbod meer is voor de doelgroep van de 

corporatie. 

Kwalitatief goede en betaalbare woningen voor kwetsbare groepen worden door de overheid 

toegankelijk gemaakt door: 

Beheersen huurontwikkeling (huurprijsbeleid); 

Bewaking prijs/kwaliteitsverhouding (huurwetgeving en huurgeschillenbeslechting); 

Betaaibaarheid voor de doelgroep garanderen (Wet op de huurtoeslag); 

Bevorderen van de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep 

Corporaties hebben invloed op de betaaibaarheid door: 
Huurbeleid; 

Toewijzing woning aan huurders; 

Energetische kwaliteit woning 

De beleidskaders voor corporaties wordt gevormd door het Besluit Beheer Sociale Huisvesting 

(BBSH). Daarbinnen is er voor woningcorporaties ruimte om zelf invulling te geven aan hun ambities. 

Om het huidige beleid van de overheid en corporaties op betaaibaarheid effectief te houden moet 

het gevolg van energielastenstijging op de betaaibaarheid beperkt worden. Het verbeteren van de 

energetische kwaliteit van woningen beperkt de energielastenstijging. 

Betaaibaarheid-risicoanalyse 

Om de betaaibaarheid van de woningvoorraad te analyseren zijn gegevens gebruikt van de 

woningcorporatie, energieleverancier Enexis en van de gemeente Boxtel. Deze onderzoeksmethode 

onderscheidt zich door de gehele woningvoorraad te analyseren en in de dataverzamelingen zoveel 

mogelijk de werkelijke waarden te gebruiken. 

In de dataverzameling zijn de volgende woningkenmerken opgenomen: woningtype, woninggrootte, 

energielabel en huishoudensamenstelling. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van werkelijke 

gegevens voor de berekening van de betaalbaarheid. In het geval van de bruto huur, huurtoeslag en 

netto huur zijn deze zeer nauwkeurig bepaald. De energielasten zijn geanonimiseerd per tien 

woningen verkregen. Door de energiegegevens te bewerken is een nauwkeurige benadering gemaakt 

van de werkelijke energiebehoefte per woning. De gemeentelijke belastingen en kosten aan water 

zijn nauwkeurig bepaald. Voor de huishoudens zonderhuurtoeslag is een schatting gemaakt van het 

besteedbaar inkomen. Verder onderzoek naar deze inkomens zorgt voor een betere benadering van 

de betaalbaarheid. Van de huurders met huurtoeslag is nauwkeurig het inkomen berekend. Ten 

slotte is een maat voor de norm nodig om de betaaibaarheid te analyseren, dit is de acceptabele 

woonquote. Met deze gegevens is de betaaibaarheidanalyse uitgevoerd en heeft geresulteerd in een 

betaalbaarheidsrisico percentage. 
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Uit het betaalbaarheidsrisico blijkt dat er een groot verschil zit in risico tussen de huishoudens. De 

eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen hebben het hoogste risico en uit de scenario

berekeningen blijkt dat het risico van deze huishoudens het hardst zal groeien. 

Identificeren van de opgave 

De data verzameling maakt het mogelijk het betaalbaarheidsrisico vanuit verschillende invalshoeken 

te onderzoeken. Door de betaaibaarheidanalyse uit te voeren vanuit de invalshoeken PMC 

'doelgroep-woningkenmerken', PMC 'huishouden-woningkenmerken', naar complexen en naar 

archetypen zijn de kenmerken van het risicovolle deel van de woningvoorraad onderzocht. 

De meest opvallende kenmerken zijn het hoge betaalbaarheidsrisico bij tussen- en hoekwoningen 

voor huurders met huurtoeslag. Woningen met een rood energielabel hebben een stijgend risico. 

Huurders met huurtoeslag hebben bij een woning met een grotere oppervlakte vaker een hoog 

risico. Uit de betaaibaarheid-risicoanalyse blijkt dat voor het identificeren van de opgave de 

invalshoeken PMC 'doelgroep-woningkenmerken', PMC 'huishouden-woningkenmerken' en de 

invalshoek archetypen geen consistente trend oplevert waarmee de opgave kan worden 

geïdentificeerd. 

Het betaalbaarheidsrisico naar complex levert een selectie op van 16 complexen van de 104 waarbij 

het gemiddelde risico boven de norm uit komt in 2020. Deze lijst is bruikbaar om specifiek voor deze 

woningvoorraad de opgave voor energetische verbeteringen te definiëren. De geselecteerde 

complexen hebben veel verschillende kenmerken. Uit de kenmerken van de opgave blijkt dat de 

grootste groep geselecteerde woningen bestaat uit de kenmerken: bouwperiode '65-'83, eengezins-, 

label C- en grote oppervlaktewoningen. 

De betaalbaarheidsdoelstelling is een beleidskeuze. Voor dit onderzoek is de eerste 

verbeterdoelstelling gesteld op het gemiddelde risico van het complex terugbrengen tot onder 100%. 

De tweede verbeterdoelstelling, om het grootste deel van de huurders onder de risiconorm te 

brengen, is gesteld op een gemiddeld risico van 90%. 

Maatregelscenario's 
Met bouwkundige en installatietechnische investeringsscenario's worden de besparingsdoeleinden 

gerealiseerd. De investeringsscenario's zijn onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. Met het 

strategisch voorraadbeleid wordt een integrale afweging gemaakt met de verschillende invalshoeken 

van het strategisch voorraadbeleid. Door het implementeren van het betaalbaarheidsrisico als 

invalshoek, wordt deze verankerd in het strategisch voorraadbeleid. Het bepalen van de 

oplossingsrichtingen voor het betaalbaarheidsrisico valt onder de complexstrategie. Het resultaat 

geeft inzicht in de benodigde financiële middelen. 

Om de oplossingsrichtingen te bepalen zijn de huidige energetische kwaliteit, de reële levensduur 

van de woning en het besparingsdoel afgewogen. Dit is weergegeven in een keuzemodel. Door 

middel van de rekentooi EPAview is berekend welke bouwtechnische en installatietechnische 

ingrepen nodig zijn voor een optimale energetische verbetering. Voor sommige gewenste 

energetische verbeteringen zijn de oplossingen van EPAview niet toereikend. Hierbij zijn extra 

energetische maatregelen nodig om de benodigde ingrepen te bepalen. 
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De analyse van de doorrekening maatregelscenario's geeft inzicht in de mogelijkheden van het 

sturen op betaalbaarheid. Uit de analyse blijkt dat 9 van de 16 risicocomplexen door middel van 

bouwtechnische en installatietechnische maatregelen tot de gewenste betaaibaarheid kan worden 

gebracht. Het keuzemodel geeft tevens oplossingsrichtingen voor de woningen wanneer 

bouwtechnische en installatietechnische maatregelen niet mogelijk zijn en wanneer deze niet nodig 

zijn. 

De maatregelscenario's leiden tot een onrendabele investering, omdat er geen ruimte is om de 

kosten van de investeringen aan de complexen met een hoog betaalbaarheidsrisico door te 

berekenen. Tevens zijn de maatregelscenario's niet bedoeld als levensduur verlengende 

maatregelen. 

Voor de woningcorporatie betekent deze aanpassing van het energetische kwaliteit dat binnen 5 jaar 

de risicovolle complexen verbeterd zijn tot aan een acceptabel betaalbaarheidsrisico, de 

energetische doelstellingen van de corporatie worden bereikt en de energetische verbetering past bij 

de verwachte levensduur van de woning. Het investeringsprogramma heeft een hogere onrendabele 

top dan het oorspronkelijke programma. Daarentegen worden de investeringen ingezet op de 

kerntaak van de corporatie, namelijk het verzorgen van betaalbare huisvesting. 

7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 Aanbevelingen voor corporaties 

De betaaibaarheid van huurwoningen wordt voor huurders een steeds groter probleem. Groeiende 

energielasten spelen daarin een rol. Actief inzetten op het betaalbaar houden van de 

huurwoningvoorraad is voor corporaties van belang. Door middel van energetische ingrepen kan de 

groei van energielasten worden beperkt en de betaaibaarheid worden verbeterd . 

Voor corporaties is de betaalbaarheidsmethode een nuttig hulpmiddel voor het ontwikkelen van een 

optimaal investeringsplan binnen het strategisch voorraadbeleid waarmee de energetische- en 

betaaibaarheid doelstellingen kunnen worden bereikt. Door de risicoanalyse kunnen de 

risicocomplexen worden geïdentificeerd, zodat er een gerichte aanpak mogelijk is om de 

betaaibaarheid te verbeteren. Om te sturen op betaaibaarheid is het van belang deze ambitie te 

integreren in het strategisch voorraad beleid, zodat er een integrale afweging plaatsvind. Bij het 

toepassen van de methode dient er een gevoeligheidsanalyse, danwel metingen in de praktijk 

uitgevoerd te worden met als doel de kracht van de uitkomsten vast te stellen. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek met betrekking tot de betaalbaarheidsmethode: 

• In dit betaalbaarheidsonderzoek is er zo veel mogelijk met werkelijke getallen gerekend 

omdat daarmee het betaalbaarheidsrisico zo nauwkeurig mogelijk kan worden bepaald. Van 

een aantal factoren, namelijk het besteedbaar inkomen en de huurtoeslag, is het van 

toegevoegde waarde om nauwkeurigere data te verzamelen. De inkomenstoets die sinds dit 

jaar van toepassing is op huurders, is niet nauwkeurig genoeg om de betaaibaarheid te 

bepalen. 
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• Het berekenen van de betaaibaarheid is afhankelijk van verschillende variabelen. Deze 

variabalen zijn aan verandering onderhevig door bijvoorbeeld prijsstijgingen van energie en 

huren. Het is daarom van belang de gegevens te monitoren en de analyse waar nodig bij te 

stellen. 

7.2.2 Aanbevelingen voor woonstichting St. Joseph 

Wanneer woonstichting St. Joseph wil sturen op de betaaibaarheid van de woningvoorraad, zullen zij 

zich eerst moeten afvragen of zij betaaibaarheid als hun verantwoordelijkheid zien. Het BBSH laat 

ruimte om daar door corporaties zelf invulling aan te geven. 

Uit het onderzoek blijkt dat de selectie van woningen om energetisch te verbeteren het beste kan 

worden benaderd door de risicoanalyse per complex uit te voeren. Aan de hand daarvan kunnen de 

complexen met het hoogste risico worden geselecteerd. 

Er is voldoende inzicht nodig in de reële resterende levensduur van de woning. Daarom is het nodig 

van de risicocomplexen een duidelijke integrale langetermijnvisie te hebben, zodat daarmee een 

passend advies over de benodigde energetische kwaliteit kan worden gegeven. 

7.2.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Corporaties hebben ruimte om zelf beleid te voeren op het gebied van betaalbaarheid. In een vervolg 

onderzoek kan worden gekeken of de betaalbaarheidsproblematiek voor alle corporaties 

vergelijkbaar is of dat er voor specifieke regio's, bijvoorbeeld in schaarstegebieden meer aandacht 

nodig is voor deze problematiek. 

In het onderzoek is een investeringsadvies gegeven op basis van de betaaibaarheid van de 

huurwoningen. Om tot een complexstrategie te komen, is het nodig een integrale afweging te maken 

in het strategisch voorraadbeleid. In een vervolgonderzoek kan worden gekeken, hoe deze integrale 

afweging kan worden gemaakt. 

In het onderzoek worden bouwtechnische en installatietechnische maatregelen geadviseerd, dit gaat 

gepaard met hoge onrendabele investeringen. De restwaarde van de woning stijgt door de 

investeringen en kan de onrendabele top op de investering verminderen. Het is daarom van belang 

beter inzicht te hebben in de restwaarde en verkoopwaarde van een woning. 

Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikte software van EPAview bij woningen die vergaand 

energetisch verbeterd moeten worden, niet de benodigde maatregelen kan weergeven. In een 

vervolgonderzoek kan gekeken worden hoe de bouwkundige en installatietechnische ingrepen 

bepaald kunnen worden, van woningen met vergaande energetische verbeteringen. 
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Bijlage 1 Energielasten en woningoppervlakte 

G 0% 0% 40 98% 1 2% 41 

Totaal 123 4% 1310 40% 1317 41% 489 15% 3239 

Tabel1.1: Aantal woningen per energielabel en woninggrootte 

136 121 
Tabel1.2 Gemiddelde energielasten per woning (euro) 

Het is opvallend dat de woningen met een B-label met oppervlakte 70-90m 2 in vergelijking met de 

andere energielabels en in vergelijking met grotere woningen het hoogste risico hebben. 
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Bijlage 2 Bepalen bijkomende woonlasten 

Huishouden Afvalstoffenheffing Rioolheffing Water per jaar per maand 

lp 223 164 102 €489 {41 

2p 270 164 162 { 596 €50 

>2p 270 164 252 { 686 { 57 

website gemeente website gemeente 
Bron: Boxtel Boxtel NIBUD 
Tabe/2.1 Bijkomende woonlasten per huishouden 

Bijlage 3 Betaalbaarheidsrisico per complex 

In onderstaande lijst zijn de complexnummers weergegeven met het bijbehorende gemiddelde 

betaalbaarheidsrisico van dat complex. De lijst is gesorteerd op volgorde van verwacht risico in 2020, 

van groot naar klein. leder complex bestaat uit woningen met vergelijkbare kenmerken. Er zijn 16 

complexen met een betaalbaarheidsrisico hoger dan 100%. 

28 Gemiddelde 106791 82% 96% 15% 

29 Gemiddelde 409230 81% 96% 15% 

30 Gemiddelde 111781 83% 96% 13% 

31 Gemiddelde 306221 80% 96% 15% 

32 Gemiddelde 106797 82% 95% 13% 

33 Gemiddelde 412810 82% 95% 13% 

34 Gemiddelde 403170 79% 95% 15% 

35 Gemiddelde 413820 81% 94% 13% 

36 Gemiddelde 601471 80% 94% 14% 

37 Gemiddelde 302281 81% 94% 13% 

38 Gemiddelde 102070 78% 93% 15% 

39 Gemiddelde 404181 78% 93% 15% 

40 Gemiddelde 310310 79% 93% 14% 

41 Gemiddelde 106799 77% 93% 15% 

42 Gemiddelde 208580 80% 93% 13% 

43 Gemiddelde 301270 79% 92% 13% 

44 Gemiddelde 105786 79% 92% 13% 

45 Gemiddelde 209600 79% 92% 13% 

46 Gemiddelde 209490 78% 91% 13% 

47 Gemiddelde 410242 78% 91% 13% 

48 Gemiddelde 302351 78% 91% 12% 

49 Gemiddelde 107540 78% 90% 13% 

50 Gemiddelde 208480 77% 90% 13% 

51 Gemiddelde 106798 75% 90% 15% 

52 Gemiddelde 207431 77% 90% 13% 

53 Gemiddelde 307261 75% 89% 14% 

54 Gemiddelde 209491 76% 89% 12% 
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ss Gemiddelde 307262 76% 88% 12% 81 Gemiddelde 108251 70% 83% 13% 

S6 Gemiddelde 104110 7S% 88% 13% 82 Gemiddelde 304S31 72% 83% 11% 

S7 Gemiddelde 312342 76% 88% 13% 83 Gemiddelde 311320 71% 83% 12% 

S8 Gemiddelde 403160 74% 88% 1S% 84 Gemiddelde 601410 70% 83% 13% 

S9 Gemiddelde 208S90 76% 88% 12% 8S Gemiddelde 201771 69% 83% 14% 

60 Gemiddelde 30S370 76% 88% 13% 86 Gemiddelde 313S02 72% 83% 11% 

61 Gemiddelde 201762 73% 88% 1S% 87 Gemiddelde 109290 71% 83% 12% 

62 Gemiddelde 3023SO 7S% 87% 13% 88 Gemiddelde 301272 71% 82% 12% 

63 Gemiddelde 406S60 74% 87% 13% 89 Gemiddelde 410241 71% 82% 11% 

64 Gemiddelde 207430 74% 87% 13% 90 Gemiddelde 107S41 69% 81% 12% 

6S Gemiddelde 303S20 7S% 87% 12% 91 Gemiddelde 108250 69% 81% 12% 

66 Gemiddelde 313SOO 74% 86% 13% 92 Gemiddelde 305421 70% 81% 11% 

67 Gemiddelde 102072 73% 86% 13% 93 Gemiddelde 313510 68% 81% 12% 

68 Gemiddelde 101020 72% 86% 14% 94 Gemiddelde 309450 69% 80% 12% 

69 Gemiddelde 313S01 73% 86% 12% 95 Gemiddelde 302280 68% 79% 12% 

70 Gemiddelde 30S361 74% 8S% 12% 96 Gemiddelde 109291 66% 77% 12% 

71 Gemiddelde 304S30 72% 8S% 13% 97 Gemiddelde 303S21 66% 77% 11% 

72 Gemiddelde 204772 71% 8S% 14% 98 Gemiddelde 308773 63% 77% 13% 

73 Gemiddelde 203870 70% 8S% 1S% 99 Gemiddelde 301271 65% 76% 11% 

74 Gemiddelde 202764 nr. 8S% 14% 100 Gemiddelde 206442 6S% 76% 11% 

7S Gemiddelde 305420 74% 84% 10% 101 Gemiddelde 203871 63% 74% 11% 

76 Gemiddelde 406S61 72% 84% 12% 102 Gemiddelde 202765 62% 74% 12% 

77 Gemiddelde 404180 71% 84% 13% 103 Gemiddelde 601470 61% 71% 10% 

78 Gemiddelde 312340 71% 83% 12% 104 Gemiddelde 202766 58% 69% 11% 

79 Gemiddelde 106794 70% 83% 13% 

80 Gemiddelde 102071 70% 83% 13% 

Tabe/3.1 betaalbaarheidsrisico per complex 
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Bijlage 4 Strategisch voorraadbeleid woningcorporaties 

In de jaren 90 van de vorige eeuw is de overheid zich gaan terugtrekken uit de sociale huursector. Dit 

wordt ook de brutering genoemd, waarbij de subsidies werden gestopt en de corporaties beschikking 

kregen over het kapitaal van de woningen. De financiële risico's kwamen hierdoor ook bij de 

corporaties te liggen waardoor er een professionalisering is gaan plaatsvinden. Hieruit volgde het 

strategisch voorraad beleid. 

De laatste jaren is het belang van de energetische kwaliteit van de woning onder invloed van de 

gestegen energieprijzen sterk gegroeid. Daarnaast is de maatschappelijke functie van de corporatie 

van invloed op de energetische doelstellingen binnen het strategisch voorraadbeleid. 

Woningcorporaties zitten in een fase waarin de energetische kwaliteit van de woning een vaste plek 

verovert in de beleidsdoelstellingen. 

Definitie strategisch voorraadbeleid 

Het strategisch voorraad beleid gaat over vragen als: wat willen wij met de voorraad, wat moeten wij 

realiseren of juist afstoten, moeten we investeren in nieuwbouw of renovatie? Dit beleid wordt 

volgens Van der Broek (1998) gekenmerkt als: 

'Alle activiteiten die een woningbeheerder in onderlinge samenhang als onderdeel van een 

marktgerichte, strategische en integrale visie ontplooit. Ze hebben tot doel de 

woningvoorraad op kortere en langere termijn in overeenstemming te houden en/ of te 

brengen met de zich ontwikkelende marktvraag en bedrijfsdoelen van de verhuurder.' 

Belangrijke termen hierin zijn de 'marktvraag', wat inhoudt dat het voorraadbeleid inspeelt op de 

dynamiek in de woningvraag. 'Integraal' wil zeggen in samenhang met de diverse beleidsonderdelen 

zoals technisch beheer, financiën en verhuur. En 'strategisch' heeft betrekking op een uitwerking van 

een aanpak om de doelen te verwezenlijken en een specificatie van de daarvoor ter beschikking 

staande middelen. 

Beleidsniveaus Vastgoedbeheer 

Binnen het vastgoedbeheer zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen het strategische, tactische en het operationele gebied. Het strategische gebied 

wordt ook wel portfolio management genoemd [Nieboer, 2005]. Binnen het portfolio management 

staan vooral de te beleggen gelden en de gewenste samenstelling van de portefeuille centraal. Op dit 

niveau worden er bij woningcorporaties uitspraken gedaan over de gewenste samenstelling van de 

gehele woningportefeuille. Op tactisch niveau, ook wel asset mangement genoemd, staat de 

beoordeling van de afzonderlijke projecten/complexen centraal. Performanceanalyses per complex 

spelen hier doorgaans een belangrijke rol. Dit niveau gaat meer in op complexniveau en is daardoor 

iets gedetailleerder dan het portfoliomanagement waar wordt gesproken over de gehele 

woningportefeuille. Het operationele niveau, ook wel property management genoemd, gaat vooral in 

op het dagelijks beheer van de projecten/complexen. 
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Niveau Typen management 

Strategisch I portefeuifto 

Operationeel/ object Property management 

Figuur 4.1: beleidsniveaus vastgoedbeheer 

Functie duurzaamheid in beleidsniveaus 

Voorbeelden van taken 

B..paling ••men.telrtng portoleuiUe 

Perlo<rn3~ v~n p<ojecten, kouze 
iu~n a•nhr.><Jd"'" olo~t""'"· beparrtg 
bouwtechnische ingrepen. acquis tie 

Ondett.oud, hwrincasso, marlceting, 
c::oocrete adivilatten rondom veri<oop 

Op strategisch niveau wordt bepaald welke energetische kwaliteit in de portefeuille wordt 

nagestreefd. Dit wordt weergegeven in de energetische doelstelling van de corporatie. Op strategisch 

niveau wordt ook bepaald welke gelden er worden vrijgemaakt voor investeringen. Daarom staat het 

portefeuilleniveau aan de basis van de mogelijkheden om te investeren in energetische maatregelen. 

Op tactisch niveau ligt de nadruk op de kansen op complexniveau. Duurzaamheidmaatregelen zullen 

met name op complexniveau beoordeeld en getoetst worden omdat per complex het effect van de 

maatregelen en de haalbaarheid ervan wordt getoetst. Het propertymanagement staat het dichtst bij 

de gebruiker voor de energetische kwaliteit een beleidsniveau waarin op gebruikersniveau 

ingegrepen kan worden om het effect van energetische investeringen te vergroten. 

Procesmodellen 

Het strategisch voorraadbeleid wordt van een corporatie wordt vastgesteld aan de hand van een 

procesmodeL Corporaties kunnen verschillende procesmodellen hanteren. De verschillen tussen de 

modellen kunnen liggen in de explicitering van de organisatiedoelstellingen, de afweging van 

informatie, de implementatie van de voorgenomen strategie en de randvoorwaarden (financieel, 

politiek, enzovoort) waaraan het voorraadbeleid moet voldoen. In eerder onderzoek van o.a. 

Nauwelaerts(2010) en Hartman(2008) is onderzocht is onderzocht hoe duurzaamheid in het 

procesmodel kan worden meegenomen. Hieruit kwam naar voren dat het procesmodel van Hartman 

een goed procesmodel is om aanbevelingen te doen voor energetische verbeteringen van de sociale 

woningvoorraad. 
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.. . . . 
Missie 

Figuur 4.2: Procesmodel energetische verbeteringen Hortman 

Duurzaamheidsambitie portfoliomanagement woonstichting St. Joseph 
Werken aan duurzaamheid is één van de vier strategische doelen uit het Ondernemingsplan 2011-

2015 van Woonstichting St. Joseph. In volgorde van het procesmodel van Hartman heeft 

Woonstichting St. Joseph op portfolioniveau bepaald wat de duurzaamheiddoelstellingen zijn van de 

corporatie. Het model draagt bij aan het implementeren van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

94 



Verkennend onderzoek naar het sturen op betaaibaarheid 2013 

Bijlage 5 Duurzaamheid doelstelling woonstichting St. Joseph 

Het strategisch doel van de woningcorporatie luidt: maatschappelijk verantwoord investeren in 

duurzaamheid. 

Hiervoor wordt de volgende definitie van duurzaamheid gebruikt: 

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De 
oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke 
omgeving kent haar grenzen. 

'Zorgen voor een balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten. Het doel daarvan is te voorzien in de behoeften van nu, 
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen'. Alle ontwikkelingen die 
op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en 
goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 

Bron : Marketresoons Research & Consultancv. duurzaamheidskomcas 2009 

Voor Sint Joseph staat centraal de zinsnede, evenwicht tussen ecologische, economische en 

sociale belangen. Verder geeft de definitie weer dat het doel van duurzaamheid is, te voorzien in de 

behoeften van nu, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen. Dit geeft het hogere doel weer van woonstichting St. Joseph en heeft 

een tijdshorizon van verschillende generaties. Deze constatering heeft invloed op de implementatie 

van het doel wat later zal blijken in dit hoofdstuk. 

Speerpunten uit doelstelling: 

Het strategische doel krijgt inhoud door 3 speerpunten na te streven: 

1. Het verduurzamen van de woningvoorraad, duurzaam (ver) bouwen 

2. Bewustwording en kennisontwikkeling intern (duurzaam handelen en ondernemen) 

3. Het vergroten van bewustzijn en beïnvloeding van energiezuinig gedrag onder huurders 

(duurzaam wonen) 

Speerpunt 1 richt zich op de verbetering van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad. 

Speerpunt 2 richt zich op het verbeteren van de C02 als gevolg van het handelen en ondernemen 

van de organisatie. Focus ligt op energie, water, kantoor, transport en woon-werk verkeer. 

Speerpunt 3 richt zich op het vergroten van bewustzijn en beïnvloeden van gedrag onder huurders. 
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Bijlage 6 Indicatoren analyse vastgoedvoorraad 

In figuur 5.1 zijn de verschillende invalshoeken weergegeven die 

gebruikt worden door Woonstichting St. Joseph om de 

vastgoedvoorraad te beoordelen. Hieraan in het 

betaalbaarheidsrisico als invalshoek toegevoegd. Tevens leveren 

deze invalshoeken de verschillende indicatoren waarmee de 

kwaliteit kan worden gemeten. Het meetbaar maken van een 

invalshoek is van belang om hierop te kunnen sturen. Door het 

toevoegen van het betaalbaarheidsrisico in dit beoordelingsmodel 

wordt de variabele geïmplementeerd in het beleid. 

Figuur 6.1 : Indicatoren beoordeling woningbezit 
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Bijlage 7 Analyse energetische ambitie corporaties 

Het doel verduurzaming van de vastgoedvoorraad en de haalbaarheid ervan speelt bij alle 

corporaties sinds de landelijke convenanten rond dit onderwerp zijn ondertekend. Daarom is 

geanalyseerd hoe andere corporaties invulling geven aan de energetische doelstellingen. 

Ymere 

Ymere heeft een woningvoorraad van goede kwaliteit 

We hechten veel waarde aan een kwalitatief goede woningvoorraad. Dit meten 

we onder andere af aan de conditiescore (staat van onderhoud), energieprestaties 

(isolatiewaarden) en de behoefte van de klant, die per situatie kan verschillen. Wat betreft conditie 

streven we naar een gemiddelde score van 2,6 op een schaal waarin 1 super is en 6 slecht. We 

streven naar 5.000 (energie) labelstappen per jaar en een stijgende lijn in de waardering van 

bewoners voor de kwaliteit van hun woning. 

Het voordeel van de energetische doelstelling van ymere is dat het op woningniveau ruimte geeft om 

meer of juist minder te investeren in de woning. De doelstelling is flexibeler. Anderzijds is het 

behalen van de 19% C02 reductie doelstelling niet vastgelegd. 

Portaal 

Woningvoorraad: de ingrepen die Portaal uitvoert in de woningvoorraad (bestaande 

bouw en nieuwbouw) leiden tot een reductie van 10% C02 in de periode 2009-

2013. Uiteindelijk moet dit leiden tot een C02-reductie van gemiddeld 2 procent per jaar. De 

energiebesparende maatregelen moeten leiden tot een gemiddelde verlaging van de woonlasten van 

de huurders. Per woningcomplex wordt gekeken of meer maatregelen noodzakelijk zijn en wanneer 

die moeten gebeuren. Om te kunnen bepalen welke ingrepen het hardst nodig zijn, is een goed 

overzicht van de energiezuinigheid van alle woningen noodzakelijk. 

Woonbedrijf 

Energiebesparende maatregelen bij onderhoud en renovatie. 

Bij nieuwbouwprojecten is altijd voldaan aan de EPCnorm zoals gesteld in het Bouwbesluit. 

Naast de individuele klant(wens) kijkt Woonbedrijf naar het maatschappelijke belang (in de 

toekomst). Bij de keuzes die Woonbedrijf maakt, weegt de corporatie de effecten op de lange 

termijn voor de klant, het vastgoed en het bedrijf. Dit is de invulling van duurzaam ondernemen. 

Woonbedrijf investeert bij renovatieprojecten en planmatig onderhoud in verbeteringen die de 

energiehuishouding van de woningen verbeteren. Zo is inmiddels 75% van het bezit voorzien van 

dubbelglas. 

Bij het vervangen van daken wordt tevens de dakisolatie verbeterd. Daarnaast heeft inmiddels 60% 

van de woningen een individuele HR-ketel en 20% een luchtwarmte-pomp. 
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Com.wonen 

Het algemene beleid van Com·wonen, waarover ook afspraken zijn gemaakt met de gemeente 

Rotterdam, is dat zij de C02-uitstoot met 28% reduceert tussen 2008 en 2018. Dit is opgebouwd uit 

meerdere facetten. Een gedeelte wordt gerealiseerd door standaard voorraadontwikkeling (sloop en 

nieuwbouw). Daarnaast wordt er bij nieuwbouw industriële restwarmte toegepast. Ook wordt er 

standaard bij dakvervanging beter geïsoleerd, bij het vervangen van kozijnen HR++ glas geplaatst en 

er worden jaarlijks ongeveer 1.100 CV-ketels vervangen. Met deze maatregelen wordt verwacht dat 

zij de doelstelling bereiken. 

Momenteel is Com·wonen bezig een omslag te maken van de algemene prestatieafspraken gericht 

op C02- reductie naar een aanpak met meer aandacht voor de woonlasten. 

Conclusie: 

Woningcorporatie Ymere heeft de energiedoelstellingen concreet en tevens flexibel in het beleid 

opgenomen door een totaal aantal labelstappen per jaar vast te leggen. Portaal heeft een 

vergelijkbaar aanpak door de doelstelling in C02-reductie uit te drukken. Woonbedrijf geeft aan wel 

energetische verbeteringen door te voeren, maar hier ontbreken concrete doelen. 

Woonstichting St. Joseph hoort in vergelijking met andere corporaties een heldere visie en afspraken 

gemaakt om de energetische verbeteringen door te voeren. Dit zegt nog niet welke bouwkundige en 

installatietechnische maatregelen er genomen gaan worden, noch hoe en met welke middelen het 

doel wordt bereikt. 

Uit deze korte scan blijkt dat corporaties op beleidsniveau heel verschillend met het 

energievraagstuk omgaan. 
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Bijlage 8 EPAview 

EPAview is een online managementtooi voor het beheren en muteren van energielabels. In deze 
software worden gegevens van de woningvoorraad verwerkt. De software geeft vervolgens inzicht in 
de voortgang van het energie- en C02-beleid van de totale woningvoorraad. Daarnaast kunnen 
verschillende beleidsscenario's worden gesimuleerd. In figuur 8.1 zijn de maatregelprijzen 
weergegeven van de ingrepen, waarmee de beleidsscenario's zijn uitgevoerd. 

Maatregelprijzen beleidsmodule EPAview 

Maatregelcodes beleldsmodule EPAview: 

OK Dakisolatie Re 
volgens stroomdlaaram 80 mm = Re 2 22 Prils m' 

Vl VloerisolatJe Re 
volaens stroomdiagram 80 mm "' Re 2 15 PriJsm2 

GVN Gevelnalsolatie (buitengevellsolatle) Re 
volgens stroomdiagram 80 mm • Re 2 36 Prijs m' 

GVS Gevelspouwisolatie Re 
volgens stroomdiagram 60 mm • Re 1 86 Prils m2 

HR++E Enkel glas vervangen door HR++ Prij s m2 
u -waarde 1 60 

HR++D Dubbel glas vervangen door HR++ Prijs m2 
U-waarde 1 60 

IC Individuele HR-oombl Prijs 
vanuit lokaal 

IC Individuele HR-oombi Prijs 
vanuit VR-combl 

ICZ Individuele HR-oombiketel en zonnecollectoren 1,8 m' 
Prijs 

vanuit lokaal 
ICZ Individuele HR-comblketel en zonnecollectoren 1,8 m2 

Prijs 
vanuit VR-combi 

cc Collectieve HR-c:ombl 
Prijs 

CKT Collectieve HR·combiketel met los warmtapwater 
Prijs 

PV PV-cellen 4 m' Prils 
PN Paneelisolatie Re 

voloens stroomdiagram 60 mm .. Re 2 07 Prijs m2 

Gas lorils m3 

Electra loriis kWh 

Figuur 8.1 : Maatregelprijzen EP A view 
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Bijlage 9 Bouwtechnische en installatietechnische ingrepen 

Er zijn veel verschillende bouwtechnische en installatietechnische ingrepen mogelijk. Deze kunnen 

worden onderverdeeld in energiebesparende en energieopwekkende ingrepen. Welke ingrepen het 

beste van toepassing zijn is afhankelijk van verschillende factoren: technische mogelijkheden, 

financiële mogelijkheden, vastgoedstrategie, kennis en voorkeuren van de betrokken partijen. 

Dek en gevel (ove".tekken) 
Zonwerernje be(Jazing 
Schermen 

~·--~~L---Zonwering 

Gelsoleerde ramen en detJren Dubbele aanslagen 
In ramen en deuren LlJdlt!<amers In kozijnen 

--..----..---...--- Kierdichting ~•lil '11 (dli<i••ll" ylo•) 

laolatie-----------3..~~L--.r---..--l•". 

Bouwtechnische ingrepen 

Ftamen Zuidgevel ver(J"oten 

Leidingdoorvoe<eo 
AaneluHing. gevels en eliken 

Ingrepen 

~oef"- , wand- en phsfondverwz~rming 

,.._---L.--"'--"'-_z_ Lage temperatuurverwarming 

Installaties 

4.
ZonneboRer 

W.rmtep<>mp 

Ruim~ en tapwater verwarming 
Combineren met lage temperatuuNerwarrrlng 

Figuur 9.1: Weergave mogelijke energetische ingrepen. Bron: Berg (2013) 
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Bijlage 10 Toepassing maatregelscenario op complex 

In de bijlage zijn de gegevens van complex 307620 verzameld. Daarbij zijn de bouwtechnische en 

installatietechnische maatregelen van de complexverbeteringen weergegeven uit EPAview en is de 

doorrekening naar het nieuwe betaalbaarheidsrisico weergegeven. 

Legenda maatregelen 

VL Vloerisolatie 
VCG Gebalanceerde centrale ventilatie 
VDG Gebalanceerde decentrale ventilatie 
GVS Gevelspouwisolatie 
PV PV-panelen 

HR++ dubbel Dubbelglas vervangen voor HR++glas 
Figuur 10.1 : legenda maatregelen EPAview output 
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Bijlage 11 Terugverdienmogelijkheid maatregelen 

Terugverdienmogelijkheden door zelf opwekken van energie, externe investering voor ingrepen en 
terugverdienmogelijkheden via huurders. 

Duurzame energieopwekking 
Volgens de trias energetica is de eerste stap het beperken van de energievraag, de tweede stap het 
duurzaam opwekken van energie. Op veel plaatsen in het land vinden al relatief kleinschalige 
projecten plaats met duurzame energie. Zowel in nieuwbouw als in de bestaande voorraad. 
Duurzame energieopwekking kan een bijdrage leveren aan het behalen van de energetische 
doelstellingen. Duurzame energieopwekking zorgt in principe voor een verlaging van de energie 
uitstoot en heeft in de meeste gevallen een positief effect op het energielabel van woningen. 

Voor corporaties zijn er 3 mogelijke rollen om met duurzame energieopwekking te werken: 
opdrachtgever, investeerder en exploitant [Energiesprong, 2011] 

Als opdrachtgever neemt de corporatie het initiatief voor duurzame energieopwekking. Deze 
rol is voor corporaties een natuurlijke rol omdat de corporatie zodanig toezicht houdt op goede 
dienstverlening door derde partijen en scherpe tarieven vanuit woonlastenperspectief voor de 
huurders. 

De rol van investeerder omvat verantwoordelijkheid voor investering en financiële 
exploitatie met de bijbehorende risico's. Het zelf doel neemt beslag op investeringscapaciteit en een 
hoger risicoprofieL Daarbij lopen veel corporaties momenteel tegen de grenzen van hun 
leencapaciteit aan. 

De rol van exploitant omvat de verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie en beheer van 
installaties en levering van warmte en soms koude aan gebruikers. Het belang van kennis is in deze 
rol groot. 

Welke rol het beste aansluit zal per corporatie kunnen verschillen en zelf per project. Wel kan gezegd 
worden dat de technische innovaties momenteel dusdanig snel gaan dat de gespecialiseerde 
marktpartijen hierin een belangrijke meerwaarde kunnen leveren. 

Energieopwekkingconstructies in de praktijk 
Van de 3 rollen wordt hieronder beschreven hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven. Voor 
de corporatie als opdrachtgever zijn marktpartijen ingestapt om de duurzame energievoorziening te 
faciliteren. Dit gebeurt in ESCO's. Een corporatie kan als investeerder optreden door zelf te 
investeren in een lokale energie maatschappij. Als laatste is een constructie in ontwikkeling waarbij 
een corporatie, eventueel samen met andere partijen als bijvoorbeeld de gemeente een Energie 
Coöperatie vormen en daarmee energieleverancier worden. 

ESCO's (Energy Service COmpanies) 
Een ESCO is een organisatie die de ontwikkeling en exploitatie van energetische maatregelen op zich 
nemen en daar een afgesproken energievergoeding voor terugkrijgt. Dit houdt in dat de risico's en 
natuurlijk ook het potentiële rendement bij de ESCO komt te liggen. 

Een ESCO biedt een product aan, dit kan zijn warmte- en energieopwekkingsinstallaties of 
energievraag beperkende maatregelen en maakt hierover prestatieafspraken. Indien de 
prestatieafspraken niet worden gehaald zullen ESCO's hiervoor verantwoordelijkheid nemen omdat 
in het contract hiervoor boetes zijn opgenomen. Betrokkenheid gedurende een langere periode is 
noodzakelijk. Het voordeel is dat de ESCO gedurende het contract zelf belang heeft bij het goed 
blijven functioneren van de maatregelen omdat deze daar anders financieel nadeel van ondervind. 
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Dat geeft een waarborg voor de inzet om de prestatieafspraken na te komen. De ESCO verdiend zijn 
investering door de afgesproken energieprijzen terug. Hier komen geen subsidies bij aan te pas. 
Met name bij grote energiegebruikers zoals zwembaden, theaters, sportzalen worden de eerste 
pilots in Nederland gedaan. In Duitsland, Engeland en Amerika is overigens al meer ervaring 
opgedaan met ESCO's. Omdat bewoners niet verplicht kunnen worden om stroom af te nemen is er 
nog weinig ervaring in het toepassing op huurwoningen. 

Er zijn drie manieren om gebruik te maken van een ESCO: 
1. De ESCO voert de werkzaamheden uit en sluit een prestatiecontract af met de eigenaar. 
De financiering en verrekening met de huurder gebeurt door de verhuurder middels een apart af 
te sluiten contract. Bij verhuizing kan de huur conform het wws en het energielabel worden 
aangepast. 
2. De ESCO voert uit, financiert en sluit een prestatiecontract af met de eigenaar. 
De verrekening met de klant doet de verhuurder door apart contract af te sluiten of door 
servicekosten te hanteren. De verhuurder heeft als voordeel meer financieringsruimte over te 
houden. 
3. De ESCO voert uit, financiert en rekent af met de huurder. Zij sluit dus direct een 

prestatiecontract af met de huurder. 
Bij verhuizing gaat contract over op de eigenaar van de woning. Met de nieuwe huurder wordt 
huur afgesproken die aansluit bij de huurverhoging conform het WWS en het energielabel van de 
woning. 

lokale energie maatschappij. 
Een woningcorporatie kan ervoor kiezen om zelf warmteopwekkingsystemen te realiseren en te 
exploiteren. Bijvoorbeeld een duurzame klimaatinstallatie met warmtepomp of een Warmte- en 
koudeopslag in de bodem. Door energiemeters te plaatsen in de gebouwen van de afnemers kan 
bepaald worden hoeveel energie ze hebben gebruikt en kan dit gefactureerd worden. Warmte is een 
lokaal product, kan niet over lange afstand worden getransporteerd zonder grote verliezen en wordt 
daarom niet in de vrije concurrentie aangeboden. Daardoor valt de regeling buiten complexe 
regelgeving en is dit relatief eenvoudig te organiseren. De warmtewet bepaald dat de prijs van 
collectief geleverde warmte redelijk oftewel Niet Meer Dan Anders (NMDA) moet zijn. Dit houdt in 
dat de prijs niet veel kan afwijken van een conventionele CV-oplossing. De Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) geeft hiervoor richtlijnen. 

Bij een praktijkvoorbeeld De Krakeel in Hoogeveen is de ruimteverwarming geregeld door duurzame 
energiesystemen. Daarnaast is voor het tapwater een Cv-installatie aangelegd en in sommige 
situaties een close-in boiler. De duurzame energiesystemen zijn volledig ontwikkeld door Corporatie 
Woonconcept. De corporatie heeft hiervoor een BV ingericht die de exploitatie doet van het 
energiesysteem. Deze BV valt onder de corporatieholding. Bij dit voorbeeld heeft de corporatie 
ervoor gekozen het systeem zelf te exploiteren zodat er grip wordt gehouden op de kwaliteit en de 
tarieven van de energie. De corporatie realiseert concurrerende energieprijzen en hoeft geen winst 
te maken, dus wanneer de exploitatie goedkoper uitvalt kunnen de tarieven naar beneden worden 
bijgesteld. De winst gaat hierdoor niet naar commerciële energiemaatschappijen maar terug naar de 
huurders. Woningcorporatie Woonconcept is door het positieve resultaat begonnen met het 
ontwikkelen van meerdere energiesystemen.(Atriensis, 2011] Uit onderzoek in opdracht van 
AgentschapNL blijkt dat de exploitatie van een warmtepomp in een ESCO kritisch is, omdat de 
financiële marge gering is. 
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Energie Coöperatie 

Een energie Coöperatie is een vereniging bedrijven en mensen die gezamenlijk zorg dragen voor de 
ontwikkeling exploitatie en afzet van duurzame energie. Mensen kunnen lid worden van de 
Coöperatie, daarbij beslissen de leden mee over toekomstige investeringen in duurzame energie. De 
vereniging heeft geef winst oogmerk, maar kan ervoor kiezen om uit winst nieuwe duurzame 
energiesystemen te ontwikkelen. 

Een energie Coöperatie stimuleert het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie door 
hiervoor leden te werven. De duurzame energie wordt lokaal opgewekt en wordt geleverd aan de 
leden van de Coöperatie, dit wordt zelflevering genoemd. 

In vergelijking met de lokale energiemaatschappij wordt er hier niet (alleen) lokale warmte opgewekt 
maar ook elektrische energie en eventueel gas. Omdat deze producten transporteerbaar zijn over 
langere afstand is grote centrale productie mogelijk daarmee wordt elektriciteit een homogeen 
product wat aangeboden wordt op de vrije markt. Dit betekent dat de energie Coöperatie moet 
concurreren op prijs. [Deloitte, 2011] 

In Duitsland is de Energie Coöperatie al een groot succes, ondanks dat er in Nederland met name op 
het gebied van wet en regelgeving nog enkele hobbels moeten worden genomen is het heel 
aannemelijk dat dit in Nederland ook van de grond gaat komen en een serieuze concurrent wordt 
van de fossiele centrale energieaanbieders. 
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