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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en vraagstelling 

Als grootste woningcorporatie in de Zaanstreek zorgt Parteon voor plezierig wonen 

voor mensen die daar niet zelf voor kunnen zorgen. Naast de primaire taak van verhu-

ren, beheren, verkopen en ontwikkelen van woningen beschouwt Parteon zich ook als 

een maatschappelijke onderneming. Een onderneming die er is voor haar huurders en 

de maatschappelijke waarde van haar activiteiten belangrijk vindt. Dit uit zich onder 

andere in de deelname aan Wat Werkt in de Wijk; een initiatief waarin meerdere 

woningcorporaties en andere partijen die werkzaam zijn in de wijk werken aan een 

betere onderbouwing van de wijkaanpak.  

Om beter inzicht te krijgen in wat de activiteiten van Parteon de maatschappij opleve-

ren, heeft Parteon gekozen om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) 

uit te laten voeren voor twee van haar werkprocessen: 

 de aanpak van woonfraude en  

 de aanpak van huurders met betaalbaarheidsproblemen (huu rincasso).  

In dit rapport worden de resultaten van twee MKBA’s gepresenteerd: in hoofdstuk 2 

de aanpak woonfraude en in hoofdstuk 3 de aanpak huurachterstand. Het rapport 

sluit af met een korte samenvatting van de resultaten van beide MKBA’s (hoofdstuk 

4).  

Bij het opstellen van beide MKBA’s zijn de acht stappen doorlopen die worden voor-

geschreven in de recent opgestelde algemene leidraad voor MKBA’s (opgesteld door 

het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving). In figuur 1.1 zijn 

deze stappen schematisch weergegeven. Tijdens het onderzoek zijn twee werksessies 

gehouden met een groep medewerkers van Parteon om de (verwachte) effecten te 

benoemen en een inschatting te maken van de grootte van deze effecten. Verder zijn 

interviews gehouden met werknemers van de afdelingen Sociaal Beheer (waar woon-

fraude onder valt) en Huurincasso. 

 

Figuur 1.1 Gevolgde stappen bij opzetten van de MKBA 
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2 Aanpak woonfraude 

2.1 Probleemanalyse 

Tot woonfraude worden de volgende categorieën gerekend: 

• Onrechtmatige bewoning (onder- of doorverhuur): De persoon die het huurcon-

tract heeft ondertekend heeft niet  - zoals gesteld in de Algemene Huurvoor-

waarden - zijn hoofdverblijf in de woning. Hierbij gaat het zowel om mensen die 

ergens anders verblijven (zijn gaan samenwonen maar de woning aanhouden) als 

mensen die de woning onderverhuren. Het onbewoond laten valt hier ook onder. 

Ook (niet-gemelde) kamerverhuur valt in deze categorie.  

• Onrechtmatig gebruik van de woning: De woning wordt gebruikt voor henne p-

teelt / drugslab / prostitutie of is gekraakt. 

Onrechtmatige bewoning 

Onrechtmatige bewoning gebeurt op diverse manieren, die met elkaar gemeen he b-

ben dat ze resulteren in een onjuiste woonruimteverdeling. Bij onder - of doorverhuur 

maakt de huurder zelf geen gebruik van de woning, maar verhuurt deze aan anderen. 

Dit neemt diverse vormen aan: soms met als doel veel geld te verdienen, maar soms 

ook als een vriendendienst. Een slaapplaats voor (veel) gastarbeiders (uit MOE -

landen); fraude bij de aanvang van de verhuring (bijv. iemand huurt voor familielid); 

ouderen houden woning aan voor kinderen etc. Het verhuren van een kamer is onder 

voorwaarden en na overleg met Parteon toegestaan.  

Het onbewoond laten doet zich voor als mensen de woning verlaten om elders te 

gaan (samen)wonen. Het kan dan financieel voordelig zijn (uitkeringsfraude) om de 

woning aan te houden. Soms doen mensen dit omdat ze niet zeker weten of de relatie 

stand zal houden. 

Onrechtmatig gebruik 

Bij onrechtmatig gebruik van de woningen vinden er activiteiten plaats in een woning 

die niet legaal zijn. In de meeste gevallen gaat het om hennepteelt, maar ook een 

drugslab, prostitutie of kraak vallen binnen deze categorie. Meldingen van hennep-

teelt worden altijd direct door Parteon doorgespeeld aan de politie. Dergelijke voor-

vallen worden niet door de consulenten zelf onderzocht. Bij een inval door de politie 

wordt de consulent direct gebeld, zodat zij ook zelf de constatering kan doen. Zij 

moet zorgen voor voldoende bewijsmateriaal (foto’s na inval van de politie), om he t 

huurcontract gerechtelijk te kunnen laten ontbinden. XTC-labs en gebruik van de wo-

ning voor prostitutie komen zelden voor. Daarnaast komt het af en toe voor dat bezit 

van Parteon gekraakt wordt. Het betreft bedrijfsruimten, maar ook ‘woningen waar 

plannen mee zijn’ en derhalve niet verhuurd worden. 
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Gevolgen 

Onrechtmatige bewoning heeft tot gevolg dat sociale huurwoningen niet worden b e-

woond door de huishoudens waarvoor ze zijn bedoeld. Het vertraagt de doorstroming 

in de voorraad. Daardoor ontstaan langere wachttijden voor huurders. Voor de corpo-

ratie is dat nadelig, omdat ze daardoor huurharmonisatie misloopt. Daarnaast is 

woonfraude een basis om andere vormen van fraude te plegen, bijvoorbeeld met 

uitkeringen en toeslagen. Woonfraude geeft in de directe omgeving soms gevoelens 

van onrechtvaardigheid en het is niet bevorderlijk voor de sociale cohesie in de buurt 

(het burencontact). Soms kan de fraude samengaan met specifieke risico’s en bepaa l-

de vormen van overlast voor de omwonenden. Zo is bekend dat h ennepteelt tot een 

verhoogde kans op brand leidt. Ook aan drugscriminaliteit gerelateerde overlast (l i-

quidaties, straatdealers) is niet bevorderlijk voor de buurtleefbaarheid.  

2.2 Aanpak: recherche op kansrijke meldingen 

De afdeling Sociaal Beheer van Parteon werkt met 6 consulenten, die in tweetallen 

diverse wijken op zich nemen. In totaal 4,75 fte (bij 1fte=36 uur). Woonfraude is één 

van de drie hoofdtaken van Sociaal Beheer. Gemiddeld wordt daar ongeveer 1/3 van 

de beschikbare tijd aan besteed (=1,6 fte). Naast de menskracht heeft de dienst ook 

een geldbudget voor (juridische) kosten. De consulenten stellen een onderzoek in 

naar aanleiding van een melding. De meldingen kunnen op verschillende manieren 

binnen komen: 

 Intern (reparatieservice; wijktoezicht) 

 Instanties/partners (Woonwijs, politie, gemeente, andere corporaties)  

 Buren en buurtbewoners 

De consulenten geven niet aan alle meldingen dezelfde prioriteit. Bij binnenkomst 

worden ze geoormerkt als “kansrijk” of “minder kansrijk”. Het merendeel van het 

werk gaat zitten in het opsporen van doorverhuur en onbewoond laten , doordat het 

opbouwen van dit type dossiers veel tijd in beslag neemt . Het werk bestaat uit re-

cherchewerk. Consulenten moeten in contact zien te komen met de betreffende me n-

sen (aanbellen, uitnodigen voor een gesprek). Vervolgens moeten voldoende aanwi j-

zingen worden gevonden zodat “een klap op de zaak” kan worden gegeven. Dat kan 

soms maanden duren. De consulenten zijn er d.m.v. gesprekstechnieken op getraind 

om rechtstreeks met de huurder tot een oplossing te komen, met als doel dat de wo-

ning vrijkomt. Daarbij worden door Parteon ook boetes uitgedeeld. In ongeveer 1 op 

de 10 gevallen moet de rechter er aan te pas komen. Dit probeert men zoveel mog e-

lijk te voorkomen, want het kost tijd en geld.  

2.3 Nul-alternatief 

In het nul-alternatief wordt gesteld dat Parteon op geen enkele manier gevolg geeft 

aan meldingen van woonfraude aangaande onjuiste woonruimteverdeling (onderhuur, 

niet-bewonen). Het is aannemelijk dat bij een dergelijke houding van de corporatie de 
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woonfraude grotere vormen zal aannemen. Meer mensen zullen het proberen en 

individuele fraudegevallen zullen langer duren.  

Meldingen van hennepkweek (of XTC-labs) worden altijd doorgespeeld aan de politie, 

ook in het projectalternatief. In het nul-alternatief doet Parteon echter niets na een 

politie-inval in een hennepkwekerij/XTC-lab. De kwekerij wordt weliswaar opgerold 

door de politie, maar de huurder mag gewoon blijven zolang hij zijn huur betaalt.  We 

gaan er in het nul-alternatief van uit dat deze extreem geminimaliseerde inspannin-

gen van Parteon bij woonfraude rechtmatig is.  

Woonfraude is één van de taken waar consulenten sociaal beheer zich mee bezig 

houden. In het nul-alternatief worden deze taken geschrapt en wordt het aantal fte 

evenredig teruggebracht. De verschillen in nul- en projectalternatief worden schema-

tisch weergegeven in figuur 2.1. In het linker gedeelte van de figuur wordt de situatie 

uitgebeeld waarin niets wordt gedaan aan woonfraude (nul -alternatief). De dikte van 

de balk geeft een (onbekend) hypothetisch evenwicht aan van het aantal woonfraude 

gevallen in het Parteonbezit. Woonfraudegevallen houden vanzelf op (als fraudeurs 

uit eigen beweging verhuizen, sterven of gewoon stoppen met frauderen) en er is een 

zekere instroom van nieuwe fraudegevallen. De aanpak zorgt er enerzijds voor dat 

bestaande fraudegevallen eerder ophouden (hogere uitstroom uit de fraudepopul a-

tie) en anderzijds dat huurders het minder vaak aandurven om te frauderen (lagere 

instroom in de fraudepopulatie). Het verschil met het nul-alternatief is dat op elk 

willekeurig moment het aantal Parteonwoningen waarin gefraudeerd wordt lager is 

dan wanneer de corporatie helemaal niets aan fraudebestrijding doet.  

Figuur 2.1 De aanpak van woonfraude in nul- en projectalternatief 

 

2.4 Effecten 

Figuur 2.2 toont een schematisch overzicht van de effecten die in de MKBA zijn ge ï-

dentificeerd. Van links naar rechts worden vier categorieën onderscheiden: input -

output-effect-waardering. De aanpak vergt een input: van menskracht en geld. Die 

input leidt tot output: selectie van kansrijke meldingen, recherchewerk en het op-

bouwen van de dossiers, huisbezoeken en juridische procedures. Deze output sorteert 

allerlei effecten: vrijgekomen woningen met diverse bedrijfseconomische effecten, 

boetes, opsporing van andere vormen van fraude. Tot slot wordt aan de rechterzijde 

in de figuur aangegeven hoe de effecten in geld kunnen worden uitgedrukt.  
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Figuur 2.2 Effectenschema 

 

2.5 De kosten van de aanpak 

De kosten van de aanpak bestaan uit een zestal posten: de kosten van de consulenten 

sociaal beheer, ontruimingskosten, mutatiekosten, kosten huisbezoeken, niet-

verhaalbare juridische kosten en kosten van inzet van het juridische apparaat. In tabel 

2.1 worden ze nader omschreven. 

Tabel 2.1 De kosten: definitie en aannames 

Consulenten sociaal 
beheer 

De extra inzet bedraagt 33% van 4,75 fte. De kosten per fte zijn gelijk 
aan salaris plus werkgeverslasten: €71.000 per jaar.  

Ontruimingskosten Opsporing van woonfraude leidt tot het ontruimen van woningen. De 
ontruimingskosten worden geraamd op €1 .000 per ontruiming. 

Mutatiekosten De mutatiekosten bestaan uit gederfde huurinkomsten door fricti e-
leegstand (verondersteld 2 maanden). Ook wordt er voor gemiddeld 
€475 aan de woning verspijkerd voordat de nieuwe huurder de woning 
kan betrekken. Inclusief harmonisatie komen de kosten per woning uit 
op €1675. 

Kosten huisbezoeken Alle kosten die aan huisbezoeken zijn verbonden: transport en com-
municatie. Raming: €7,50 per bezoek (=€0,25 x 30 km)  

Juridische kosten (niet 
verhaalbaar) 

De corporatie maakt kosten zodra juridische procedures in gang wo r-
den gezet (griffierecht, advies). Ook kunnen deurwaarderskosten niet 
altijd worden verhaald. Het opgevoerde bedrag van €4.300 is een 
gemiddelde gebaseerd op gegevens van Parteon. Van dat bedrag wordt 
ingeschat dat 50% niet kan worden verhaald.  

Inzet juridisch appa-
raat 

De gemiddelde kosten van een civiele rechtszaak zijn hier geschat door 
kosten van rechtspleging en rechtsbijstand (1,5 miljard per jaar) te 
delen door het jaarlijkse aantal civiele zaken (600 duizend).  
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2.6 De baten van de aanpak 

De baten van de aanpak bestaan uit een zevental opbrengstenposten variërend van 

geïnde boetes, arbeidssatisfactie van consulenten, het woongenot van wachtende 

doelgroep-huishoudens tot minder drugs-gerelateerde overlast. In tabel 2.2 worden 

ze nader omschreven. 

Tabel 2.2 De baten: definitie en aannames 

Boetes Het gemiddelde boetebedrag was in de jaren 2011 tot 2013 €2.772. We 
veronderstellen dat de boete in 50% van de gevallen ook daadwerkelijk kan 
worden geïnd.  

Arbeidssatisfactie Consulenten van sociaal beheer waarderen het recherchewerk bij woonfra u-
de als een welkome afwisseling bij het dagelijkse bemiddelingswerk bij 
meldingen van overlast. De waarde hiervan wordt geraamd als een deel van 
het consumentensurplus van arbeid (sommige mensen zijn bereid hun werk 
ook voor minder te doen). We gaan uit van een kwart van het geraamde 
surplus van 5%. Met andere woorden: de afwisseling is de individuele cons u-
lent 1,25% van zijn netto salaris waard.  

Woongenot 
huurders 

Zodra opsporing van woonfraude leidt tot een lege woning, kan de woning 
worden toegewezen aan een huishouden uit de doelgroep. Als verondersteld 
wordt dat het woongenot van een frauderend huishouden maatschappelijk 
van geen waarde is, dan is het woongenot van een wachtend huishouden uit 
de doelgroep dat een vrijgekomen woning toegewezen krijgt een maatschap-
pelijke baat van de aanpak. Het woongenot is gelijkgesteld aan het cons u-
mentensurplus (dat - conservatief - geraamd wordt op 5% van de huurprijs). 
Daarnaast wordt volgens de consulenten de aanpak van fraude door omwo-
nenden vaak als rechtvaardig ervaren. Raming: 10% van het consumenten-
surplus van de twee directe buren aan weerszijden van het fraudegeval.  

Huurharmonisatie Het eerder vrijkomen van woningen biedt mogelijkheden voor versnelde 
huurharmonisatie in de verhuisketen die in gang wordt gezet. De gemiddelde 
harmonisatiesprong bedraagt €130 per maand. De versnelling is naar ver-
wachting gelijk aan de helft van de gemiddelde fraudeduur van vier jaar. De 
verhuisketen vindt niet geheel plaats binnen het bezit van Parteon, maar ook 
bij andere verhuurders. De opbrengsten worden volgens marktaandeel 
verdeeld over Parteon (60%) en ‘andere verhuurders’ (40%). De verhuiskete n-
lengte is eerder geschat op gemiddeld 3,2. Het opgevoerde bedrag is de 
contante waarde (discontovoet 5,5%) van de harmonisatiesprong over de 
helft van de gemiddelde fraudeduur. [Bij eventuele verkoop van de woning 
wordt de huurharmonisatie impliciet in de verkoopprijs te gelde gemaakt.]  

Opsporing andere 
fraude 

In 25% van de woonfraudegevallen is tevens sprake van uitkeringsfraude 
(kosten €1.250 per maand) en in 10% van de gevallen huurtoeslagfraude 
(€170 per maand). Over de resterende woonfraude duur van gemiddeld twee 
jaar is dat een baat van zo’n €7.900. We veronderstellen dat de andere 
fraude vanzelf ophoudt als het huurcontract wordt ontbonden. 

Fraude preventie De aanpak van woonfraude voorkomt dat huurders gaan frauderen. De 
opbrengsten per voorkomen fraudegeval worden geraamd door het kostenba-
tensaldo van deze MKBA (exclusief de onderhavige post) te delen door het 
aantal opgespoorde fraudegevallen per jaar. Uit onderzoek (Experian 2007) 
blijkt dat de opgespoorde fraude 5-10% van de werkelijk gepleegde woon-
fraude is. We veronderstellen dat de actieve aanpak mensen die woonfraude 
overwegen afschrikt en dat het totale aantal woonfraudegevallen daardoor 
met 1% afneemt.  

Minder overlast 
drugscriminaliteit 

Deze baat is een lokaal effect voor de buurt. Het is niet waarschijnlijk dat de 
aanpak van Parteon ertoe leidt dat drugscriminaliteit in Nederland minder 
wordt. Meer aannemelijk is dat sprake zal zijn van een waterbedeffect: de 
overlast verplaatst zich naar elders. Deze post blijft achterwege in de MKBA. 
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2.7 MKBA: saldo en ratio 

In tabel 2.3 worden de gekwantificeerde kosten- en opbrengstenposten op een rij 

gezet. Uit de tabel blijkt dat de totale kosten van woonfraudebestrijding per jaar 

€217.000 bedragen. Bijna de helft daarvan zijn personeelskosten. Niet alle kosten zijn 

voor rekening van Parteon. Bijna 10% van de kosten - in de vorm van inzet van het 

juridische apparaat - is voor rekening van de maatschappij.   

De opbrengsten van één jaar aanpak woonfraude worden geschat op €1,1 miljoen. De 

aanpak heeft naar het zich laat aanzien een positief saldo: ze levert meer op dan ze 

kost. De baten/kosten-ratio komt uit op 5. 

Tabel 2.3 Kosten en baten 

Kostenpost x€1000 Opbrengstenpost x€1000 

Consulenten P 111 Boetes geïnd P 24 

Ontruimingskosten P 6 Arbeidssatisfactie P 12 

Mutatiekosten  P 65 Huurharmonisatie  

Juridische kosten P 14 - Parteon  P 467 

Huisbezoeken  P 1 - Andere verhuurders  AV 177 

Inzet juridisch apparaat M 18 Woongenot huurders H 31 

  Opsporing andere fraude M 308 

  Fraudepreventie  M 164 

TOTAAL 217 TOTAAL 1.088 

(P)=Parteon  (H)=Huurder  

(AV)=Andere verhuurder  (M)=Maatschappij  

2.8 Analyse 

Woonfraudebestrijding levert volgens de uitgevoerde MKBA meer op dan het kost. 

Dat blijkt uit een zeer hoog baten/kosten-ratio van 5. De belangrijkste opbrengsten-

post is huurharmonisatie, die door de verhuisketen die op gang wordt gebracht flink 

oploopt. Ook de opbrengsten van opsporing van andere aan woonfraude gerelateerde 

fraude met uitkeringen en toeslagen
1
 zijn navenant. Die opbrengsten zijn voor de 

maatschappij, niet direct voor de corporatie zelf. De maatschappij faciliteert overi-

gens wel de fraudebestrijding door middel van beschikbaar stelling van het juridische 

apparaat voor rechtspleging.  

Als we de blik beperken tot de posten die op Parteon (en zijn huurders) betrekking 

hebben (aangeduid met P en H), dan resulteert dat in een gunstige ratio van 2,7 en 

een positief saldo van ruim €330.000 per jaar. Dat wil zeggen, voor Parteon zelf pakt 

het bestrijden van woonfraude gunstig uit. Wel moet daarbij rekening worden geho u-

den met in de toekomst afnemende opbrengsten van huurharmonisatie. Op dit m o-

ment wordt gerekend met een harmonisatiesprong van gemiddeld €130 per maand. 

Op termijn zal dat bedrag veel kleiner zijn als steeds meer woningen dicht bij de 

maximale huurprijs worden verhuurd. Bij een harmonisatiesprong van gemiddeld €35 

per vrijgekomen woning per maand komt de baten/kosten-ratio voor Parteon uit op 1. 

 

1
 Verondersteld is dat de andere vormen van fraude voor de maatschappij zonder kosten op-

houden zodra het huurcontact wordt ontbonden. 
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Met andere woorden: als Parteon op termijn een harmonisatiesprong van gemiddeld 

minder dan €35 realiseert, dan levert de aanpak voor de corporatie minder op dan 

het kost. Voor de maatschappij als geheel is de baten/kosten-ratio met 3 dan nog 

altijd zeer gunstig. 
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3 Aanpak huurachterstand 

3.1 Probleemanalyse 

Huurachterstand ontstaat wanneer huurders hun huur (of een getroffen regeling) niet 

of te laat betalen. Wordt de huur maanden achtereen niet voldaan dan kan dat leiden 

tot een grote schuld die praktisch niet meer is terug te betalen.  Wanneer mensen 

stelselmatig hun huur niet betalen, kan middels gerechtelijke procedures het huu r-

contract worden ontbonden en zal de woning worden ontruimd als de huurder niet 

reeds uit eigen beweging is vertrokken. Huurachterstanden kunnen ontstaan bij tijde-

lijke terugval in inkomen bij de huurder. Dit zijn huurders die hun huur normaal g e-

sproken wel voldoen, maar door de omstandigheden de huur tijdelijk niet kunnen 

betalen. Daarnaast zijn er huishoudens die structureel betal ingsproblemen hebben, 

omdat zij van een laag inkomen moeten rondkomen en/of hun huishoudboekje niet 

op orde hebben (dat wil zeggen: niet met geld om kunnen gaan; een gat in hun hand 

hebben). 

Na een aantal herinneringen (rond de 10
e
 en 22

e
 van de maand) wordt na twee 

maanden de WIK-brief (Wet Incasso Kosten) verstuurd. Daarin wordt een overzicht 

gegeven van huurachterstand en wordt de huurder in kennis gesteld dat naast de 

schuld ook de incassokosten voor zijn rekening zijn. Van de WIK-brief gaat in de prak-

tijk een sterke prikkel tot betalen uit: een groot deel (50%) wordt binnen twee weken 

voldaan. Gebeurt dat niet dan wordt in beginsel de deurwaarder ingeschakeld. Vanaf 

dat moment wordt de zaak juridisch.  

De uitkomst van het juridische proces is bijvoorbeeld een terugbetalingsregeling of 

ontbinding van het huurcontact (en een vrijgekomen woning). Soms spreekt de ge-

meente een moratorium uit over een ontruiming. De juridische kosten zijn in de prak-

tijk niet altijd te verhalen op de wanbetaler. In dat geval zijn de kosten voor rekening 

van de corporatie.  

Bij Parteon bedraagt de op enig moment uitstaande huurachterstand ruim 0,7% van 

de huuropbrengst. Voor de aanpak schommelde dat percentage tussen 0,9 en 1,0%. 

De aanpak heeft ervoor gezorgd dat de uitstaande huurachterstand naar schatting 

26% is gedaald, waarvan 22% komt door een kleiner aantal wanbetalers en 4% door 

een gemiddeld kleinere huurachterstand. Een deel van de uitstaande achterstand is 

om diverse redenen in de praktijk oninbaar en moet derhalve als directe huurderving 

worden gezien. In 2013 is rond de 600.000 euro afgeboekt als oninbaar. De rest ont-

vangt de corporatie middels terugbetalingsregelingen later in de tijd. In dat geval is 

alleen sprake van renteverlies.  
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3.2 Aanpak: vroegtijdig ingrijpen met maatwerk 

Parteon heeft 4,5 fte aan incassomedewerkers in dienst. Het incassobeleid dat zij ten 

uitvoer brengen wordt gekenmerkt door vroegtijdig ingrijpen en maatwerkoplossin-

gen bedenken om het probleem uit de wereld te helpen en herhaling te voorkomen. 

Vroegtijdig ingrijpen betekent snel en actief het contact opzoeken met de betreffende 

huurders. De basisgedachte is dat voor elk probleem een oplossing kan worden ge-

vonden met oog voor andere op de achtergrond spelende problemen. Een deel van de 

probleemgevallen is al geholpen bij een uitbreiding van de betalingsmogelijkheden 

(ander incassomoment / mail met i-deal link / uitfaseren acceptgiro’s).  

Vroegtijdig ingrijpen wordt als een belangrijke factor beschouwd, omdat de achter-

stand dan nog klein is. De schuld is nog te overzien en terug te betalen. Ook is het in 

deze fase voor de corporatie aantrekkelijk om milde terugbetalingsregelingen te tref-

fen, omdat de verwachte kosten veel hoger zijn als het tot gerechtelijke procedures 

komt. Het voorkomen van gerechtelijke procedures is een belangrijke winst van de 

aanpak. Daarmee is de maatschappij gediend (minder belasting van het gerechtelijke 

systeem voor rechtspleging) en de corporatie zelf (minder onverhaalbare kosten).  

De medewerkers leggen telefonisch contact en bezoeken de huurders ook thuis om 

zicht te krijgen op eventuele andere op de achtergrond spelende sociale problemen. 

Ook wordt de samenwerking gezocht met wijktoezichthouders van Parteon. Na de 

WIK-brief volgt nog een periode van actief contact met de huurder alvorens de zaak 

wordt overgedragen aan de deurwaarder. Geschat wordt dat de incassomedewerkers 

40% van hun tijd bezig zijn met het vinden van een oplossing voor de huurders die 

een betalingsachterstand oplopen. 

3.3 Nul-alternatief 

Een wereld zonder incassobeleid is moeilijk voor te stellen. Als een corporatie hele-

maal niets van zich laat horen als mensen de huur niet betalen, zal dat waarschijnlijk 

tot veel meer wanbetalers leiden. Om de inkomsten op peil te houden moet de corpo-

ratie dan zijn huur verhogen, wat weer tot meer wanbetaling leidt. Aldus ontstaat een 

negatieve spiraal. Helemaal geen incassobeleid voeren is in onze ogen dus niet realis-

tisch. Een zeker minimum aan consequenties van het niet betalen van de huur moet 

derhalve het uitgangspunt zijn. Dat minimum kan bijvoorbeeld een volledig geauto-

matiseerd systeem zijn, waarin de administratie op vaste tijdstippen twee herinnerin-

gen verstuurt en vervolgens na 2 maanden de WIK-brief. Indien niet voldaan, worden 

dossiers twee weken na de WIK-brief overgedragen aan een extern (no cure, no pay) 

incassobureau. Schulden die daarna nog open staan worden overgedragen aan een 

deurwaarder. Dit proces kan niet worden uitgevoerd zonder menselijke inspanningen 

van Parteon. De administratie geeft op gezette tijden opdracht tot verzenden van 

herinneringen, de WIK-brief en overdracht van dossiers aan een extern incassobureau 

en later de deurwaarder. We veronderstellen in het nul alternatief dat de menselijke 

inspanningen van Parteon voor begeleiding van het proces beperkt blijven tot 60% 

van de huidige capaciteit. Met andere woorden: de aanpak van vroegtijdig ingrijpen 

met maatwerk legt voor 40% beslag op de huidige capaciteit. 
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We vergelijken projectalternatief “vroegtijdig ingrijpen met maatwerk” met het nul-

alternatief van ”administratief geautomatiseerde incasso”. De verschillen in het incas-

soproces in nul- en projectalternatief worden schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

De figuur stelt van links naar rechts een stroom van wanbetalers voor die op enig 

moment in het systeem komen. Na verloop van tijd wordt de stroom dunner omdat 

huurders hun huurachterstand voldoen. Gedurende het proces verdwijnen steeds 

meer wanbetalers door allerlei acties (aanmaningen; WIK-brief; maatwerk; deurwaar-

der) uit de stroom. Aan het einde van het proces blijft een klein deel over. Het do n-

kerblauwe deel van de stroom is de winst van de aanpak.  Het wezen van de aanpak is 

enerzijds dat het aantal wanbetalers op tijdstip 0 in de figuur kleiner is  door maat-

werkregelingen en  ‘afschrik’-preventie; en anderzijds dat oplossingen worden ge-

zocht vóór inschakeling van de deurwaarder, met minder juridische procedures tot 

gevolg. De aanpak zorgt voor een lagere uitstaande huurachterstand (minder wan -

betalers en een gemiddeld kleinere achterstand per geval) en lagere juridische kosten. 

Figuur 3.1 Het incassoproces in nul- en projectalternatief 

 

 

3.4 Effecten 

Figuur 3.2 toont een schematisch overzicht van de effecten die in de MKBA zijn ge ï-

dentificeerd. Van links naar rechts worden vier categorieën onderscheiden: input -

output-effect-waardering. De aanpak vergt een input: van menskracht en geld. Die 

input leidt tot output: maatwerk voor de incasso van huurders met betalingsprobl e-

men. Het maatwerk sorteert allerlei  effecten: minder huurders met achterstand, klei-

nere achterstanden en minder juridische procedures. Tot slot wordt in de rechterzijde 

in de figuur aangegeven hoe de effecten in geld kunnen worden uitgedrukt.  

contact & 

maatwerk

6 maanden

WIK-brief

1e/2e 

aanmaning

deurwaarder

project

alternatief

aa
n

ta
l 

w
a

n
b

e
ta

le
rs

uitspraak

0-alternatief



 13 

Figuur 3.2 Effectenschema 

 

3.5 De kosten van de aanpak 

De kosten van de aanpak bestaan uit drie posten: de kosten van de incassoconsule n-

ten, de kosten die zij maken om huisbezoeken af te leggen (vervoer, communicatie) , 

en tenslotte de misgelopen huurharmonisatie (doordat de aanpak ontruimingen en 

beëindigde contracten voorkomt). In tabel 3.1 worden ze nader beschreven.  

Tabel 3.1 De kosten: definitie en aannames 

Incassoconsulenten De extra inzet van menskracht bedraagt 1,8 fte. De kosten per fte zijn 
gelijk aan salaris plus werkgeverslasten: €71.000 per jaar.  

Kosten huisbezoek Alle overige kosten die aan huisbezoeken zijn verbonden: transport, 
communicatie etc. Raming: €7,50 per bezoek (=€0,25 x 30 km) 

Misgelopen har-
monisatie 

Minder beëindigde contracten betekent een vertraging van huurhar-
monisatie voor de verhuisketen die op gang zou zijn gebracht. De ge-
middelde harmonisatiesprong bedraagt €130 per maand. De vertraging 
is naar verwachting gelijk aan de helft van de gemiddelde woonduur 
van Parteon huurders. De verhuisketen vindt niet geheel plaats binnen 
het bezit van Parteon, maar ook bij andere verhuurders. De kosten 
worden volgens marktaandeel verdeeld over Parteon (60%) en ‘andere 
verhuurders’ (40%). De verhuisketenlengte wordt geschat op 3,2. Het 
opgevoerde bedrag is de contante waarde van de harmonisatiesprong 
over de helft van de gemiddelde woonduur (omdat de harmonisatie 
naar verwachting een halve woonduur eerder plaatsvindt).  
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3.6 De baten van de aanpak 

De baten van de aanpak bestaan uit een tiental opbrengstenposten variërend van 

minder kosten voor het verzenden van aanmaningen, rentewinst tot huurders die 

door het geleverde maatwerk in de toekomst beter in staat zijn om hun huishou d-

boekje op orde te houden. In tabel 3.2 worden ze nader beschreven. 

Tabel 3.2 De baten: definitie en aannames 

Minder aanmanin-
gen en WIK-brieven 

De aanpak resulteert in een lager aantal wanbetalers en daardoor 
worden minder aanmaningen en brieven verstuurd. De kosten per 
wanbetaler worden geraamd op €3.  

Rente op uitstaan-
de achterstand 

De uitstaande huurachterstand is door de aanpak gemiddeld lager, 
omdat er minder wanbetalers zijn en zij een kleinere schuld hebben. 
De rente daarover (van 3%) is het opgevoerde bedrag.  

Minder oninbare 
huurderving 

Minder wanbetalers met minder grote schulden resulteert in een 
kleinere huurderving als gevolg van oninbaarheid. Het bedrag wordt 
bepaald als: het percentage oninbaar maal het verschil in de gemi d-
deld uitstaande huurachterstand (tussen nul- en project-alternatief).  

Minder niet ver-
haalbare juridische 
kosten 

De corporatie maakt kosten zodra juridische procedures in gang 
worden gezet (griffierecht, advies). Ook kunnen deurwaarderskosten 
niet altijd worden verhaald. Het opgevoerde bedrag van €7 .850 is 
een gemiddelde gebaseerd op gegevens van Parteon. Van dat bedrag 
wordt ingeschat dat 50% niet kan worden verhaald op de huurder. 

Minder inzet juri-
disch apparaat 

De gemiddelde kosten van een civiele rechtszaak zijn hier geschat 
door kosten van rechtspleging en rechtsbijstand (1,5 miljard per jaar) 
te delen door het jaarlijkse aantal civiele zaken (600 duizend).  

Minder ontruimin-
gen 

De ontruimingskosten worden bij incasso-ontruimingen geraamd op 
€2.675 per stuk. Dit is inclusief voorkomen mutatiekosten (€1.675). 

Voorkomen psy-
chisch leed schuld-
sanering 

Het psychisch leed van schuldsanering wordt afgeleid van de jaarlijk-

se ziektelast van depressiviteit in Nederland: 183 duizend QALY’s
2
 

geleden door 797 duizend mensen. Uitgaande van €20.000 voor een 
gezond levensjaar is de ziektelast van depressiviteit in euro’s €4 .600 
per geval per jaar. Schuldsanering beschouwen wij als veel minder 
ernstig dan een depressie; derhalve wordt het leed van schuldsan e-
ring op 10% van dat bedrag geraamd (ca. €460).  

Voorkomen van 
gebruik van maat-
schappelijke op-
vang bij ontruiming 

Minder ontruimingen betekent minder gebruik van maatschappelijke 
opvang. We baseren de kosten van maatschappelijke opvang op 
Aarts et al (2011)

3
, waarin een verwacht bedrag van €1.450 per geval 

van huisuitzetting wordt gehanteerd 

Corporatie-imago De corporatie kweekt goodwill bij huurders als het maatwerk levert 
bij tijdelijke financiële problemen bij huurders. De waarde wordt als 
positieve pm-post opgevoerd. 

Leereffect huis-
houdboekje 

Het maatwerk geeft sommige huurders een steuntje in de rug bij het 
op orde houden van hun huishoudboekje. Dit helpt mee schulden te 
voorkomen in de toekomst. De waarde hiervan is moeilijk te kwant i-
ficeren en wordt derhalve als positieve pm-post opgevoerd. 

 

2
 QALY staat voor quality-adjusted life year. Het is een maat voor het aantal jaren dat iemand 

nog te leven heeft, met een correctie voor de kwaliteit hiervan. 

3
 Aarts et al (2011), Kosten en baten van schuldhulpverlening; op weg naar effectieve schuld-

hulp, APE, Den Haag. Het bedrag van €1.450 is berekend als de kosten voor de maatschappij 
van een half jaar opvang (€14.500) voor naar verwachting 1 op de 10 gevallen.  
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3.7 MKBA: saldo en ratio 

In tabel 3.3 worden de gekwantificeerde kosten- en opbrengstenposten op een rij 

gezet. Uit de tabel blijkt dat de totale kosten van de actieve aanpak van huurachter-

stand met maatwerk per jaar €169.000 bedragen. Het grootste deel (76%) daarvan 

vormen de personeelskosten. Niet alle kosten zijn voor rekening van Parteon. Onge-

veer 8% van de kosten - in de vorm van misgelopen huurharmonisatie door minder 

vrijgekomen woningen- is voor andere verhuurders (mits deze een soortgelijke har-

monisatiesprong als Parteon kunnen verwezenlijken).   

De opbrengsten van één jaar aanpak huurachterstand worden geschat op €332.000. 

De aanpak heeft naar het zich laat aanzien een positief saldo: ze levert meer op dan 

ze kost. De ratio van baten/kosten voor de maatschappij als geheel bedraagt 2. 

 

Tabel 3.3 Kosten en baten 

Kostenpost x€1.000 Opbrengstenpost x€1.000 

Incassoconsulenten P 128 Aanmaningen/brieven P 11 

Kosten huisbezoek P 6 Rentewinst P 6 

Misgelopen harmonisatie  Huurderving voorkomen P 179 

- Parteon P 36 Juridische kosten voorkomen P 52 

- Andere verhuurders AV 13 Inzet juridisch apparaat voork. M 61 

  Ontruimingskosten voorkomen P 7 

  Psychisch leed voorkomen  H 11 

  Minder kosten maatsch. opvang  M 4 

  Corporatie imago P pm 

  Leereffect H pm 

TOTAAL 169 TOTAAL 332 

(P)=Parteon  (H)=Huurder  

(AV)=Andere verhuurder  (M)=Maatschappij  

3.8 Analyse 

De kosten van de aanpak zijn eenvoudig van structuur. In personeelskosten kan wor-

den gestuurd door met meer of minder consulenten te werken. De afweging daarbij is  

of de geleverde output van de consulenten in het kader van de aanpak (maatwerkre-

gelingen, huisbezoeken) overeenkomt met wat nodig is. De misgel open huurharmoni-

satie is een grote kostenpost. Hierbij moet worden aangetekend dat het uitgan gspunt 

een gemiddelde huursprong van €130 per maand is.  Het spreekt voor zich dat naar-

mate meer woningen naar 95% van maximaal redelijk worden opgetrokken, de g e-

middelde huursprong in de toekomst kleiner zal worden. Kortom: de misgelopen har-

monisatie is een kostenpost die op termijn tot marginale proporties zal worden te-

ruggebracht.  

De opbrengsten zijn grotendeels voor Parteon, maar de huurders en de maatschappij 

pikken ook een graantje mee. Kijken we naar Parteon alleen, dan resulteert een ba-

ten/kosten-ratio van 1,6 en een positief saldo van circa €100.000 op jaarbasis. Het ligt 

in de lijn der verwachting dat met het kleiner worden van de huursprong bij harmoni-

satie op termijn een nog wat groter saldo voor Parteon resulteert. Bij een gemiddelde 
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huursprong van bijvoorbeeld €35 per woning per maand is het baten/kosten-ratio 

voor Parteon gelijk aan 2 in plaats van 1,6.  

Aan opbrengstenzijde is met bijna 50% de belangrijkste post voor Parteon minder 

oninbare huurderving. De berekening is gestoeld op de plausibele aanname dat van 

de maandelijks uitstaande huurachterstand een vast percentage (8% in 2013) om al-

lerlei redenen niet inbaar zal blijken te zijn. Doordat de aanpak de uitstaande huur-

achterstand fors omlaag heeft gebracht (met 26%) wordt in het kielzog daarvan ook 

de post oninbare huurachterstand beduidend minder. Dit scheelt Parteon naar schat-

ting €179.000 per jaar. 

De tweede belangrijke opbrengstenpost zijn de vermeden juridische kosten. In de hier 

gepresenteerde MKBA is verondersteld dat zonder de aanpak het aantal juridische 

procedures 5% hoger zou liggen dan onder de aanpak het geval is. Een empirische 

onderbouwing hiervan is niet voorhanden. Administratieve gegevens vertonen geen 

daling sinds de aanpak in januari 2012 werd gelanceerd.  Dit beeld kan echter worden 

vertekend door de huidige economische crisis. Experts bij Parteon zijn er evenwel van 

overtuigd dat de aanpak het aantal deurwaarderzaken effectief heeft beperkt in de 

afgelopen jaren, die worden gekenmerkt door oplopende werkloosheid  en achteruit-

gang in de koopkracht. De veronderstelde 5% impliceert dat jaarlijks drie deurwaar-

dergevallen worden vermeden. Dit is naar ons oordeel een conservatieve en zeker 

geen onrealistische aanname. Overigens pakt de aanpak zelfs bij 0% vermeden deur-

waarderzaken nog altijd positief uit.  

In een notendop is de conclusie dat de maatwerkaanpak van huurachterstand gunstig 

is voor de maatschappij als geheel en ook voor Parteon zelf.   
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4 Samenvatting 

Het voorliggende rapport beschrijft in afzonderlijke hoofdstukken twee MKBA’s die in 

opdracht van woningcorporatie Parteon zijn uitgevoerd. Het betreft twee ex-post 

MKBA’s van: 1) de aanpak van woonfraude en 2) de aanpak van huurachterstand. De 

MKBA’s zijn opgesteld door de auteurs van dit rapport en zijn getoetst middels twee 

interactieve workshops met 10 - 12 medewerkers van Parteon. 

De bestrijding van woonfraude wordt ter hand genomen door 6 consulenten van de 

afdeling Sociaal Beheer. Woonfraude neemt ongeveer 1/3 deel van hun tijd in beslag. 

De werkzaamheden worden ervaren als een welkome afwisseling van het normale 

overlastwerk. De werkzaamheden bestaan uit recherchewerk naar aanleiding van 

kansrijke meldingen. Daarvan worden er jaarlijks zo’n 200 verwerkt. De aanpak wordt 

vergeleken met het nul-alternatief van niets doen met meldingen van woonfraude. Dit 

biedt zicht op de effecten van de aanpak: sociale huurwoningen komen vrij, de wach t-

tijd voor de doelgroep wordt korter, andere vormen van fraude worden opgespoord, 

er is minder aan drugscriminaliteit gerelateerde overlast. Woonfraudebestrijding le-

vert volgens de uitgevoerde MKBA meer op dan het kost. Dat blijkt uit een zeer hoog 

baten/kosten-ratio van 5. De opbrengsten worden gedomineerd door huurharmonisa-

tie opbrengsten (voor Parteon) en opsporing van andere aan woonfraude gerelateer-

de fraude met uitkeringen en toeslagen (voor de maatschappij). Als we de blik beper-

ken tot de posten die op Parteon en zijn huurders b etrekking hebben, dan resulteert 

een gunstig ratio van 2,7 en een positief saldo van ruim €330.000 per jaar. Wel moet 

rekening worden gehouden met in de toekomst afnemende opbrengsten van huu r-

harmonisatie. Op dit moment wordt gerekend met een harmonisatiesprong van g e-

middeld €130 per maand. Op termijn zal dat bedrag veel kleiner zijn als  steeds meer 

woningen dicht bij de maximale huurprijs worden verhuurd. Bij een harmonisati e-

sprong van gemiddeld €35 per vrijgekomen woning per maand komt de baten/kosten-

ratio voor Parteon uit op 1. Voor de maatschappij als geheel is de baten/kosten -ratio 

met 3 dan nog altijd zeer gunstig. 

De Parteon-aanpak van huurachterstanden bestaat in essentie uit vroegtijdig ingri j-

pen – in contact treden met huurders die in gebreke blijven - en proberen voor hen 

maatwerkoplossingen te bedenken, zodat achterstanden niet alleen beperkt blijven in 

omvang, maar ook in de toekomst worden voorkomen. De aanpak legt voor 40% be-

slag op de capaciteit van 4,5 fte. Het nul-alternatief is een volledig geautomatiseerd 

incassoproces, waarbij dossiers na de WIK-termijn automatisch worden overgedragen 

aan de deurwaarder. De aanpak leidt tot diverse effecten, zoals: grote schulden en 

oninbare huurachterstanden worden voorkomen, incassokosten en huisuitzettingen 

worden voorkomen evenals de inzet van het juridisch apparaat. De aanpak heeft naar 

het zich laat aanzien een positief saldo: ze levert iets meer op dan ze kost. De ratio 

van baten/kosten voor de maatschappij als geheel bedraagt 2. Kijken we naar Parteon 

alleen, dan resulteert een baten/kosten-ratio van 1,6 en een positief saldo van 

€100.000 op jaarbasis. Echter, verwacht mag worden dat met het kleiner worden van 

de huursprong bij harmonisatie op termijn een nog wat groter saldo voor Parteon 

resulteert.  
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Aan opbrengstenzijde is minder oninbare huurderving de belangrijkste post. Doordat 

de aanpak de uitstaande huurachterstand fors omlaag heeft gebracht , wordt in het 

kielzog daarvan ook de post oninbare huurachterstand beduidend minder. Dit sche elt 

Parteon naar schatting €179.000 per jaar. Een tweede belangrijke opbrengstenpost 

zijn de vermeden juridische kosten. In de hier gepresenteerde MKBA is verondersteld 

dat zonder de aanpak het aantal juridische procedures 5% hoger zou liggen dan thans 

onder de aanpak het geval is. Dit impliceert dat jaarlijks drie deurwaardergevallen 

worden vermeden. Dit is naar ons oordeel een conservatieve en zeker geen onrealist i-

sche aanname. Overigens pakt de aanpak zelfs bij 0% vermeden deurwaarderzaken 

nog altijd positief uit. 

 


