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1 Achtergrond en werkwijze 
Betaalbaarheid staat momenteel hoog o p de agenda van sociale  verhuurders. 

RIGO heeft de  betaalbaarheid in F riesland o nderzocht. Hieronder beschrij-

ven we ko rt de  achtergrond en de  werkwijze  van het onderzoek. 

Vraagstelling 

Een va n de kerntaken van corporaties is het zorgen voor betaalbare huurwoningen. De 
l a atste ti jd zijn de huurprijzen door uiteenlopende oorzaken gestegen, terwijl  de in-
komens  van huurders onder druk staan. Waar in het verleden veel a andacht uitging 
na a r  de kwaliteit van het a anbod, heeft betaalbaarheid s terk a an belang gewonnen. 
Mede onder  i nvloed van het ri jksbeleid mag worden verwacht dat dit voorlopig zo 
bl i jft. 

Tegen deze a c htergrond hebben de Friese c orporaties, verenigd i n de Vereniging Frie-
s e Woni ngbouwcorporaties, RIGO gevraagd te onderzoeken hoe betaalbaar  de sociale 
huursec tor is in Friesland. 

Het vra a gstuk is uiteengelegd in drie deelvragen. 

• Ten eers te de fei telijke betaalbaarheid op dit moment: wi e zijn de huurders en 
hoe i s  het gesteld met hun woonlasten en de c omponenten daarvan? 

• Ten tweede de pa s sendheid: hoe wonen de huidige huurders en wa t zijn knellen-
de s i tuaties uit oogpunt van woonlasten? 

• Ten derde de opti male situatie: wat kunnen huurders theoretisc h betalen, wel ke 
i dea le prijsopbouw van de voorraad past daarbij en hoe verhoudt dit zich tot de 
werkel ijke differentiatie in huurprijzen? 

Werkwijze 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het Woononderzoek Neder land (WoON) 
ui t 2012. Hierin zijn a lle benodigde kenmerken van huurders en woningen terug te 
vi nden. Het landelijke WoON-databestand is met behulp van registraties representa-
ti ef gema a kt voor  huishoudens en woningen in Friesland, anno 2015. Dit is gedaan 
voor  a lle a fzonderlijke gemeenten, met ui tzondering van de Waddeneilanden. In de 
bi jlage is meer  i nformatie opgenomen over de representativiteit en betrouwbaarheid 
va n deze werkwijze. 

Op het gebi ed van woonlasten is de zogeheten budgetbenadering gehanteerd. Ui t-
ga ngs punt daarbij is dat huurders a lti jd i n hun primaire levensbehoefte moeten kun-
nen voorzien. De bestedingsruimte voor wonen is het netto inkomen, verminderd met 
het bedra g dat nodig is voor primaire l evensbehoefte. Kengetallen voor de primaire 
l evens behoefte zijn ontleend aan het Nibud. Elders i n deze rapportage (paragraaf 2 .3) 
wordt de budgetbenadering verder toegelicht. 
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Deze rapportage 

I n deze ra pportage wordt een selec t aantal uitkomsten gepresenteerd voor de provin-
c i e a ls geheel. De rapportage heeft als doel om de grote l i jn te sc hetsen. Meer  uit-
koms ten zijn ook per gemeente en per  regio beschikbaar in een a fzonderli jk ta bellen-
boek. De ra pportage is als volgt opgebouwd. I n hoofdstuk 2  wordt gekeken naar de 
woonl asten en na ar risico’s op betalingsproblemen. In paragraaf 2 .5 wordt bekeken 
hoe di e r isico’s zijn verdeeld over s pecifieke delen van de voorraad. Tot slot wordt in 
hoofdstuk 3  de prijsopbouw a fgeleid die, onder a annamen, past bij een s ituatie waar-
bi j  geen enkele huurder i n betalingsproblemen zou hoeven te komen. I n hoofdstuk 4  
tens l otte worden conclusies getrokken en bes proken. 

Al l e gegevens in deze rapportage hebben betrekking op bewoonde woningen. Tenzij 
a nders vermeld gaat het bij huurwoningen telkens om c orporatiewoningen en bij 
huurders om bewoners van corporatiewoningen i n de provincie Fr iesland, exclusief de 
Wa ddeneilanden. Tenzij anders vermeld zijn alle gegevens gebaseerd op het Woonon-
derzoek Neder land (WoON2012), geactualiseerd naar huishoudens, woningvoorraad 
en huurprijzen in 2015  (Bron: WoON2012, bewerking RI GO). 

Aa nta llen (woningen dan wel huishoudens) in deze rapportage zijn afgerond op ti en-
ta l len, geldbedragen op 5  euro en a andelen op hele proc enten. Hierdoor kan het 
voorkomen dat randtotalen in een ta bel niet helemaal overeenkomen met opgetelde 
c el wa arden en kunnen kleine verschil len voorkomen tussen tabellen. Indien een enkel 
bedra g wordt genoemd (dus niet een prijsklasse) gaat het telkens om een gemi ddel-
de. 
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2 Woonlasten van huurders 
Huurders in F riesland zijn g emiddeld circa 520  euro netto per maand aan 

wo o nlasten kwijt, waarvan 340 euro netto huur (na verrekening van eventue-

le  huurto eslag) en 120 euro aan energie. Daarmee g aat g emiddeld 32% van 

hun netto  inko men o p aan wonen, waaronder 21% aan huur. Deze cijfers 

lig g en o nder het landelijke g emiddelde. Van naar schatting 6% tot 11% van 

de  huurders, afhankelijk van de g ehanteerde normen, z ijn de  woonlasten zo 

ho o g, dat ze het risico lopen o nvoldoende o ver te  ho uden o m van te  leven. 

Recent ing estroomde huurders lo pen meer betalingsrisico dan lang zittende 

huurders, vooral vanwege een (vo oralsnog) lager inkomen. 

2.1 De Friese huurders en hun woningen 

De provi ncie Friesland telt anno 2015 ongeveer 79.000 bewoonde c orporatiewonin-
gen. Da a rmee zijn woningcorporaties 
goed voor  bijna 30% van de totale be-
woonde voorraad. Het onderzoek naar 
beta a lbaarheid heeft betrekking op 
deze huurders. Par ticuliere huurwonin-
gen (8% va n de bewoonde voorraad) 
en koopwoningen bli jven buiten be-
s c houwing. 

Aa n de ka nt van de woningen is een 
a a ntal huurprijsgrenzen van belang. 
Verreweg de mees te c orporatiewonin-
gen (85%) hebben een huurprijs onder 
de zogeheten eers te aftoppingsgrens 
(€  577  in 2015), waaronder 28% tot de 
kwa l iteitskortingsgrens (€ 403), 8% 

heeft een huur  tus sen de eerste en de tweede a ftoppingsgrens (€ 618) en 7% is duur-
der, wa a rvan 1% boven de l iberalisatiegrens ((€ 710). De genoemde grenzen worden 
geha nteerd in de huurtoeslag-systematiek (zie bijlage). In hoofdstuk 3  komt de op-
bouw va n de voorraad naar huurprijzen uitgebreid a an de orde. 

Aa n de ka nt van de huurders s preken we over  doelgroepen. De mees te huurders 
(77%) va n c orporatiewoningen behoren qua inkomen tot de doelgroep van beleid 
( i nkomen tot €  34.678), waarvan 54% behorend tot de primaire doelgroep en 22% tot 
de secundaire. De primaire doelgroep zijn huishoudens die, mede a fhankelijk van de 
huur, a anspraak kunnen ma ken op huurtoeslag. Binnen de primaire doelgroep kan 
nog de i nkomensklasse op bijstandsniveau worden onderscheiden. Dat zijn 7% van 
a l le huurders. Middeninkomens (tot €  44 .000) ma ken 12% uit van de huurders, hogere 
i nkomen 11%. 
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I n fi guur 1  is te zi en dat het huurdersbestand qua inkomensverdeling beduidend af-
wi j kt van de overige huishoudens in de provincie. I n tabel 1  is de verdeling van huis-
houdens  over  huurprijsklassen weergegeven. In tabel 2  is te zien hoe de inkomens-
groepen i n de diverse segmenten zijn samengesteld. 

f iguur 1 H uurders  v an corporatiew on in ge n en ov erige huishoudens  in F ries -

land, naar inkomensklasse 

 

tabel 1 H uishoudens  naar inkomensklasse en huurprijsk l asse 
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doelgroep bijstand

primaire 
doelgroep

secundaire 
doelgroep

midden 
inkomens

hogere 
inkomens

corporaties
tot kwalgr. 11.980          4.840            3.060            1.930            21.800          
kwalgr. - 1ste aftopgr. 24.300          10.400          5.860            4.580            45.140          
1ste - 2de aftopgr. 3.780            1.510            410               570               6.270            
2de aftopgr. - htgr. 2.690            550               460               1.170            4.870            
boven htgr. 410               170               70                 220               880               

43.170          17.460          9.860            8.460            78.960          
particuliere huur -                

tot kwalgr. 1.850            810               340               890               3.900            
kwalgr. - 1ste aftopgr. 3.000            870               870               990               5.730            
1ste - 2de aftopgr. 650               600               140               400               1.790            
2de aftopgr. - htgr. 1.370            1.540            640               820               4.370            
boven htgr. 1.520            840               860               2.160            5.380            

8.390            4.670            2.850            5.260            21.170          
-                

huur totaal 51.560          22.130          12.710          13.730          100.130       
koop 30.010          18.840          27.870          92.220          168.940       
totaal 81.580          40.970          40.580          105.950       269.070       
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tabel 2 Inkomensgroe pe n naar samenstell ing en woonsituatie  

 

 

Een opva llende c onstatering in tabel 2  is dat, voor zover  corporaties gezinnen huis-
ves ten, dit in meerderheid éénoudergezinnen zijn. Gezinnen met twee ouders wonen 
i n overgrote meerderheid in koopwoningen. 

2.2 Actuele woonlasten 

De woonl asten van huurders zijn opgebouwd uit diverse c omponenten. De grootste 
ui tgavepost is de huur. Mede a fhankelijk van het i nkomen wordt een deel hiervan 
gedekt door  huurtoeslag. Tweede grote kostenpost is energie. Da arnaast zijn er  nog 
a ndere kosten, onder meer  voor water en gemeentelijke lasten. 

primaire secundarie midden hogere
doelgroep doelgroep inkomens inkomens

corporaties
tot 65 j., 1 pers. 13.200         8.910          2.260          550             24.910        
tot 65 j., 2 pers. 2.680           1.830          2.270          3.620          10.400        
65 plus, 1 pers. 12.710         3.390          710             40               16.840        
65 plus, 2 pers. 3.870           1.280          1.040          510             6.700          
tweeoudergezin 3.540           510             2.740          2.630          9.410          
eenoudergezin 7.180           1.550          850             1.120          10.690        

43.170         17.470        9.860          8.460          78.960        
particuliere huur

tot 65 j., 1 pers. 2.630           2.700          970             1.170          7.460          
tot 65 j., 2 pers. 760              120             430             1.380          2.690          
65 plus, 1 pers. 1.870           1.200          300             350             3.730          
65 plus, 2 pers. 1.850           360             890             640             3.730          
tweeoudergezin 510              150             140             1.410          2.210          
eenoudergezin 780              140             120             320             1.350          

8.390           4.670          2.850          5.270          21.170        
koop

tot 65 j., 1 pers. 4.170           7.300          4.900          5.880          22.250        
tot 65 j., 2 pers. 4.450           1.750          5.960          21.860        34.010        
65 plus, 1 pers. 5.010           3.540          1.800          1.890          12.250        
65 plus, 2 pers. 8.230           3.570          6.540          11.080        29.410        
tweeoudergezin 6.530           2.060          7.720          49.350        65.670        
eenoudergezin 1.630           630             950             2.160          5.360          

30.020         18.840        27.870        92.220        168.950     
81.580         40.980        40.570        105.950     269.080     
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tabel 3 Woonlasten v an huurders  v an corporatiew oni n ge n in F ries land (ge-

middelde bedragen)  

 

 

I n ta bel 3  zijn de woonlasten gespecificeerd in componenten en uitgesplitst per i nko-
mens groep. De totale netto woonlasten lopen enigszins op, ma ar houden geen gelijke 
tred met het bes teedba re inkomen. Gevolg is dat hogere inkomens, voor zover ze i n 
c orporatiewoningen te vinden zijn, een veel kleiner  deel van hun i nkomen kwijt zi jn 
a a n wonen dan de huishoudens uit de primaire doelgroep. 

Huurders in Friesland zijn gemiddeld goedkoper  uit dan landelijk. Ter vergelijking: In 
Neder l a nd als geheel bedroeg de netto huur in 2014 in c orporatiewoningen € 387 en 
de energi elasten €  136. De huurquote in corporatiewoningen landelijk bedroeg in 
2014  24% en de energiequote 9%. I n alle hier ondersc heiden inkomensgroepen zijn 
huurders in Friesland gemiddeld goedkoper uit dan landelijk. 1 

2.3 Betalingsrisico’s; de budgetbenadering 

Er  bes ta an geen officiële, maatschappelijk gea ccepteerde normen voor woonlasten. 
Het i s  da n ook niet objectief te zeggen of iema nd te hoge woonlasten heeft. Wel kan 
i n termen va n r isico worden gesproken. Een hulpmiddel hierbij is de budgetbenade-
r i ng van het Nibud. Alvorens i n te ga an op de situatie in Friesland zetten we hieronder 
eers t deze benadering uiteen. 

1  RIGO Research en Advies  in opdracht van Kennisplatform Corpovenis ta  (2014) Betaa lbaar 

wonen. Woonlasten en kwal iteit in de sociale huursector. In di t onderzoek zi jn loka le belas-

tingen niet meegenomen, zodat de tota le woonlasten niet kunnen worden vergeleken. 

primaire 
doelgroep

secundaire 
doelgroep

midden 
inkomens

hogere 
inkomens totaal

bruto huur € 420 € 410 € 420 € 450 € 420
netto huur (incl. huurtoeslag) € 290 € 410 € 420 € 440 € 340
gas en electriciteit € 115 € 110 € 130 € 150 € 120
lokale belastingen en water € 50 € 55 € 65 € 70 € 55
totaal netto woonlasten € 460 € 565 € 575 € 665 € 520
besteedbaar huishoudensinkomen € 1.320 € 1.715 € 2.395 € 3.220 € 1.745

primaire 
doelgroep

secundaire 
doelgroep

midden- 
inkomens

hogere 
inkomens totaal

woonquote 36% 34% 24% 21% 32%
huurquote 22% 24% 17% 14% 21%
energiequote 9% 6% 6% 5% 7%
belastingquote 4% 3% 3% 2% 3%

N = 43.170 17.460 9.860 8.460 78.960
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Bestedingsruimte voor wonen 

Bi j  de budgetbenadering wordt wonen beschouwd als een s luitpost. Eerst wordt be-
keken wa t een huishoudens nodig heeft voor primair levensonderhoud, zoals voeding, 
kl edi ng, (zorg)verzekeringen en vervoer. Wat er  dan nog overblijft van het netto in-
komen ka n aan wonen worden besteed. Dit noemen we de bestedingsruimte. Deze 
bes tedingsruimte kan worden vergeleken met de werkelijke woonuitgaven. Indien de 
woonl asten hoger zijn dan de bestedingsruimte voor wonen s preken we een bet a-
lingsr isico . Het huishouden loopt dan risico om te moeten bezuinigen op primair le-
vens onderhoud om de woonlasten te kunnen dragen. 

Wa t nodig is voor  primair levensonderhoud hangt sterk af van iema nds persoonlijke 
oms ta ndigheden. Voor  deze studie gaan we ui t van kengetallen van het Ni bud. Het 
Ni bud hanteert voor diverse typen huishoudens basisbedragen voor  primair levens-
onderhoud, behorende bij het bestaansminimum. Dit bedrag is onafhankelijk van het 
i nkomen. Dit houdt in dat naarmate het inkomen stijgt bij een gegeven type huishou-
den, er  i n beginsel meer  gel d overblijft voor wonen. Voor het bepalen van het beta-
l i ngsrisico is dit een geschikte opvatting van bestedingsruimte. Er  wordt dan van uit-
gega a n dat huishoudens i n de problemen komen als ze inclusief de woonlasten mi n-
der  overhouden dan het mi nimum. We noemen dit de basisvar iant, berekend op 
grond van basisbedragen . 

f iguur 2 Bestedingsruimt e aan wonen v an tweepersoonsh uis h ou de ns  v an 65 

jaar en ouder, naar inkomen (Nibud, bewerkt door RIGO)  

 

I n de pra ktijk is het niet zo dat bestedingen a an primaire levensbehoefte onafhanke-
l i jk zijn van het inkomen. Huishoudens met hogere inkomens hebben in de regel een 
hoger  ui tgavenpatroon, ook als het gaat om basisbehoeften als voeding, kleding en 
vervoer. Wanneer  hier rekening mee wordt gehouden, geldt nog alti jd dat naarmate 
het i nkomen stijgt er  meer  overblijft voor wonen, maar een deel  van de extra beste-
di ngsruimte zal opgaan aan andere zaken. 
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Het Ni bud houdt bij advisering over huurprijzen rekening met het fei telijke beste-
di ngspatroon van huishoudens. Over  dat bestedingspatroon zijn r epresentatieve be-
dra gen bekend, die voorbeeldbedragen worden genoemd. In tegenstelling tot de ba -
s i sbedragen, die voor  iedereen gelijk zijn gegeven het type huishouden, zijn de voor -
beel dbedragen hoger naarmate het i nkomen hoger  is. Al s norm voor uitgaven aan 
pr i mair levensonderhoud hanteert het Ni bud het mi dden tussen het basisniveau en 
de voorbeeldbedragen. Het verschil  tussen deze norm en het totale besteedbare in-
komen i s  beschikbaar voor wonen. We noemen dit de adviesvar iant van de beste-
di ngsruimte op grond van normbedragen . Bij wijze van voorbeeld is i n figuur 2  de 
bes tedingsruimte weergegeven van tweepersoonshuishoudens van 65 j aar  en ouder. 

Hui s houdens hebben i n de a dviesvariant minder a an wonen te besteden dan in de 
mi ni mumvariant. Een groter deel van het inkomen gaat immers op aan primaire l e-
vens behoeften. Het zal dan ook duidelijk zijn dat het r isico op betalingsproblemen 
groter  is a ls wordt uitgegaan van de a dviesvariant dan wanneer  wordt uitgegaan van 
de mi ni mumvariant van de bestedingsruimte. I n het l aatste geval wordt er  impliciet 
va n ui tgegaan dat iema nd eerst zijn uitgavenpatroon tot het mi nimum kan terugbren-
gen a l vorens in betalingsproblemen te geraken.  

Er  zi j n nog meer  varianten denkbaar. Zo rekent het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) behalve met de ba sisvariant met het zogeheten ‘niet veel maar toereikend’ 
(nvmt) budget. Hier zijn ook uitgaven voor s ociale pa rticipatie inbegrepen. Deze uit-
ga ven worden geacht voor iedereen gelijk te zijn. Het minimum benodigde ‘nvmt’-
budget l igt iets hoger da n het basisbudget, maar voor de mees te inkomens, met uit-
zonder ing van de allerlaagste, onder het bedrag dat huishoudens in de a dviesvariant 
ui tgeven aan primaire levensbehoefte. Om het a antal uitkomsten overzichteli jk te 
houden, i s in dit rapport de ‘nvmt’-variant niet gebruikt. 

f iguur 3 Bestedingsruimt e v oor wonen v an huurders  v an corporatiew o ni ng en 

in F ries land 
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I n fi guur 2  is de bestedingsruimte in klassen weergegeven, zowel voor  alle huurders 
a l s alleen voor de doelgroep van beleid (huishoudens met een i nkomen tot 34.678 
euro). Al s naar alle huurders (van c orporatiewoningen) wordt gekeken, bli jkt dat er  
een kl ei ne 29.000 volgens de basisvariant meer  dan duizend euro in de ma and a an 
wonen ka n besteden. Ook onder  de doelgroep van beleid vinden we nog huurders die 
meer  da n dui zend euro kunnen besteden, i ndien zijn de primaire levensbehoefte tot 
het mi ni mum beperken. In de a dviesvariant wordt meer  uitgegeven aan primaire l e-
vens behoefte en bli jft er  dus minder over voor woonlasten. I n ta bel 4  is de beste-
di ngsruimte ges pecificeerd naar type huishoudens.  

tabel 4 Bestedingsruimt e v oor wonen v oor huurders  v an corporatiew on in ge n 

in F ries land, naar ty pe huishouden (normbedra gen)  

 

 

 

2.4 Betalingsrisico’s in Friesland 

Voor  a l le huurders in c orporatiewoningen i n Friesland is berekend hoe groot hun be-
s tedi ngsruimte voor  wonen is. Vervolgens is deze ruimte vergeleken met de werkelijke 
woonl asten. Hieruit is af te leiden hoe veel huurders betalingsrisico lopen. Het resul-
ta a t is te zi en in ta bel 5 . Daarbij is onderscheid gemaakt naar type huishouden. Het 
ga a t in de mi nimumvariant (basisbedragen) om 4 .370  huurders (6% van alle huurders) 
en i n de a dviesvariant (normbedragen) om 8 .720  huurders (11%).  

Te zi en i s dat de a llerlaagste i nkomens, mensen op bijstandsniveau, naar verhouding 
het mees te r i sico lopen. Huurders die niet tot de doelgroep van beleid behoren l open 
ni et of na uwelijks betalingsrisico. Alleenstaanden lopen meer  risico dan stellen en 
tweeoudergezinnen meer  dan eenoudergezinnen. Dat laatste is enigszins ver rassend. 
De verkl aring is dat eenoudergezinnen gemi ddeld minder  monden hebben te voeden 
da n tweeoudergezinnen en bovendien a anspraak kunnen ma ken op allerlei toeslagen 
en vr i jstellingen, waardoor ze nog redelijk wa t te besteden hebben (zie ook ta bel 4 ). 

alle huurders N = < € 450 450-600 600-800 800-1.000 > € 1.000 totaal
< 65 jaar eenpersoons 24.910 32% 18% 31% 13% 6% 100%
< 65 jaar tweepersoons 10.400 8% 10% 25% 23% 34% 100%
65+ eenpersoons 16.840 24% 43% 23% 5% 4% 100%
65+ tweepersoons 6.700 0% 28% 37% 19% 16% 100%
gezin 9.410 13% 8% 23% 31% 24% 100%
eenoudergezin 10.690 13% 13% 32% 23% 18% 100%
totaal 78.960 20% 21% 28% 17% 14% 100%

huurders < 34.678 N = < € 450 450-600 600-800 800-1.000 > € 1.000 totaal
< 65 jaar eenpersoons 22.110 36% 20% 35% 9% 0% 100%
< 65 jaar tweepersoons 4.510 20% 23% 58% 0% 0% 100%
65+ eenpersoons 16.090 25% 45% 24% 6% 0% 100%
65+ tweepersoons 5.160 0% 37% 48% 15% 0% 100%
gezin 4.050 30% 20% 51% 0% 0% 100%
eenoudergezin 8.720 16% 16% 40% 29% 0% 100%
totaal 60.630 25% 28% 37% 10% 0% 100%
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Bi j  tweeoudergezinnen met een l aag inkomen gaat heel veel geld op aan primaire 
l evens behoeften. 

Landelijk perspectief 

Het a a ndeel huurders met betalingsrisico in Friesland l i jkt mee te va llen. Er  is helaas 
wei ni g bruikbaar vergelijkingsmateriaal om dit te bevestigen. De vergelijkbaarheid 
met a nder  onderzoek wordt beperkt door verschil len i n gehanteerde definities, nor-
men, bronnen, berekeningswijzen en peildata. Woonlastenonderzoek is de laatste 
j a ren i n een s troomversnell ing geraakt en er  zijn tal van verschil len in berekeningen 
mogel i jk. Om een voorbeeld te geven: in deze verkenning is voor het berekenen van 
de beta l ingsrisico’s gesteld dat ieder  huishouden mimimaal een netto bestedings-
rui mte heeft op bijstandsniveau. In het bronbestand zitten ook huishoudens met een 
l a ger  inkomen, soms zelfs met een negatief inkomen. Denk aan s tudenten en zelf-
s ta ndigen. I ndien hier niet voor wordt gecorrigeerd, zou ten onrec hte het beeld kun-
nen onts taan dat deze mens en te hoge woonlasten hebben, terwijl  hun probleem 
fei teli jk is dat ze (ti jdeli jk) een te l aag inkomen hebben (onder bijstandsniveau). Dit 
wordt nog versterkt, indien deze huishoudens ook nog worden geacht per ma and een 
bedra g van ongeveer  50 euro nodig te hebben voor ‘sociale participatie’. I n eerdere 
s tudies (zoal die van de Woonbond) heeft dat tot hoge a antallen huurders met beta-
l i ngsrisico geleid. Om te voorkomen dat de woonlastenproblematiek ongewild wordt 
opgebl azen, hanteren we tegenwoordig het bijstandsniveau als minimum netto inko-
men bi j  het berekenen van betalingsrisico. 

I n 2014 is door RI GO in opdracht van Kennisplatform Corpovenista een l andelijk on-
derzoek na ar woonlasten van huurders van c orporatiewoningen uitgevoerd, waarin 
ook de budgetbenadering in de basisvariant is gebruikt (zie voetnoot op pagina 7). 
Da a ruit bleek dat landelijk 6% van de huurders betalingsrisico l oopt. Dat is dus even 
veel  a ls hier nu voor Friesland is berekend. Het Corpovenista-onderzoek hield ec hter 
geen rekeni ng met l okale gemeentelijke lasten, dus is ook weer  niet exac t vergelijk-
ba a r. Zonder de l okale lasten komen de totale woonlasten lager uit en is het beta-
l i ngsrisico ook kleiner. 

Wa t i n i eder  geval uit het landelijke onderzoek wordt bevestigd is dat huurwoningen 
va n c orporaties in Friesland niet duur zijn. La ndelijk heeft 18% van de c orporatiewo-
ni ngen een huur boven de tweede a ftoppingsgrens, in Friesland is dit slec hts in 7% 
va n de woningen het geval. Daar staat tegenover dat Friesland mi nder huurders van 
c orporatiewoningen heeft met een mi dden- of hoger inkomen (23%, tegen 27% l ande-
l i jk, heeft een i nkomens waarmee ze ni et tot de doelgroep behoren). 

Verschillen tussen gemeenten 

Wa nneer wordt gekeken naar verschil len tussen gemeenten, blijkt dat het a andeel 
huurders met betalingsrisico uiteenloopt van 6% in Achtkarspelen tot 14% in Leeu-
wa rden. Andere gemeenten nemen tussenliggende posities i n. In figuur 3  is dit weer -
gegeven. Een verklaring van deze versc hillen valt buiten het kader  van dit onderzoek. 
Gezi en de s terke relatie van woonquote met i nkomen (zie ook ta bel 3 ) l igt het voor de 
ha nd om de verklaring te zoeken in de sfeer  inkomens en niet zozeer i n die van huur-
pr i jzen. 
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tabel 5 H uurders  v an corporatiew on in ge n met betalingsris ic o (aantal en aan-

deel v an het totaal aantal huurders  per categorie)  

 

 

 

f iguur 4 Aandeel huurders  met betalingsris ico , per gemeente (adv iesv arian t)  

 

doelgroep bijstand 1.060 18% 1.870 32%
doelgroep huurtoeslag 3.270 9% 6.490 17%
secundaire doelgroep 30 0% 350 2%
middeninkomens 0 0% 10 0%
hogere inkomens 0 0% 0 0%
totaal 4.370 6% 8.720 11%

basisvariant adviesvariant

< 65 jaar eenpersoons 1.960 8% 3.510 14%
< 65 jaar tweepersoons 440 4% 600 6%
65+ eenpersoons 710 4% 2.480 15%
65+ tweepersoons 30 0% 300 4%
gezin 1.020 11% 1.050 11%
eenoudergezin 190 2% 780 7%
totaal 4.370 6% 8.720 11%

adviesvariantbasisvariant
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Hoe veel komt men tekort? 

De r i s ico’s zijn niet in alle gevallen even groot. Sommige huurders komen enkele eu-
ro’s  tekort, andere ti entjes of zelfs meer  dan honderd euro in de ma and. De mees te 
huurders houden overigens ruim geld over, althans volgens de referentiecijfers. Dat is 
ni et zo’n vreemde bevinding, aangezien het gaat om bedragen die overblijven nadat 
a a n de mi nimum basisbehoeften is voldaan. 

tabel 6 Verschil  tussen bestedingsru imte v oor wonen en werkeli jke woonlasten 

v an huurders  behorende tot de doelgroep v an beleid (adv iesv arian t)  

 

 

 

2.5 Knellende situaties 

De beta l ingsrisico’s zijn niet gelijkmatig over typen huurders verdeeld en ook niet 
over  de versc hillende delen van de voorraad. Dat geldt ook voor het omgekeerde, de 
s i tuaties wa arin mensen juist weinig risico lopen omdat hun bestedingsruimte veel  
hoger  i s dan hun woonlasten. 

Huurders met grote ma andelijkse tekorten treffen we na ar verhouding veel aan in 
woni ngen met de hoogste huren, terwijl huurders die geld overhouden naar verhou-
di ng vaak lage huren betalen. Dit is ook wa t je zou verwachten. Wat betreft woning-
type i s  het patroon minder  scherp. Zowel in eengezinshuizen als in appartementen 
vi nden we huurders met beta lingsrisico. Huurders die veel geld overhouden (meer  
da n 200 euro per  maand) zijn l icht oververtegenwoordigd in eengezinshuizen. 

overig totaal
€ 200 tekort 3% 2% 0% 1%
200 - € 100 tekort 6% 4% 0% 3%
100 - € 50 tekort 5% 4% 1% 3%
50 - € 0 tekort 17% 7% 1% 6%
0 - € 50 over 36% 16% 3% 14%
50 - € 100 over 22% 19% 9% 16%
100 - € 200 over 8% 27% 22% 24%
€ 200 over 3% 21% 64% 32%
totaal 100% 100% 100% 100%

secundaire 
doelgroepbijstandniveau

primaire doelgroep

< 65 jaar 1p 65 jaar 2p 65+ 1p 65+ 2p gezin eenouder totaal
€ 200 tekort 1% 1% 2% 0% 2% 2% 1%
200 - € 100 tekort 3% 8% 3% 1% 6% 0% 3%
100 - € 50 tekort 4% 1% 5% 1% 2% 1% 3%
50 - € 0 tekort 7% 3% 6% 3% 15% 5% 6%
0 - € 50 over 13% 11% 20% 15% 6% 9% 14%
50 - € 100 over 13% 20% 25% 14% 16% 6% 16%
100 - € 200 over 23% 36% 27% 28% 22% 11% 24%
€ 200 over 34% 20% 13% 38% 31% 65% 32%
totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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tabel 7 Verschil  tussen bestedingsru imte v oor wonen en werkeli jke woonlasten 

v an huurders  behorende tot de doelgroep v an beleid, naar pri jsk lasse 

 

tabel 8 Verschil  tussen bestedingsru imte v oor wonen en werkeli jke woonlasten 

v an huurders  behorende tot de doelgroep v an beleid, naar woningty pe 

 

 

Huurders (behorend tot de doelgroep) in gelijkvloerse grondgebonden woningen ko-
men i ets  va ker geld tekort dan doelgroep-huishoudens gemiddeld (tabel 9 ). Na der  
onderzoek (niet in tabel weergegeven) leert dat het hier  vooral om alleenstaanden 
ga a t. Bijna de helft (48%) van deze grondgebonden gelijkvloerse woningen wordt 
bewoond door een a lleenstaande 65-plusser, nog eens een kwa rt (25%) door een 
a l leenstaande onder de 65 j aar. Deze groepen behoren tot de huurders met de mi nste 
bes tedingsruimte. Ook in gestapelde woningen met l ift zi jn alleenstaande ouderen 
overver tegenwoordigd (39%, tegen 27% gemiddeld onder huurders behorend tot de 
doel groep). 

Nieuwe en gevestigde huurders 

Het bl i jkt dat huurders die rec ent zijn ingestroomd naar  verhouding vaker gel d tekor t 
komen da n huurders met een vergelijkbaar inkomen die al langer dan drie j aar in 
dezel fde woning wonen. Dit hangt voor een deel s amen met het feit dat recent gemu-
teerde woni ngen naar verhouding vaak duurdere woningen zijn. Een mutatie is het 
moment wa a rop de huren worden geharmoniseerd. Huurders met een l a nge woon-
duur  wonen nog voor relatief lage bedragen. Deze verschil len worden echter groten-
deel s  gladgestreken door  de huurtoeslag. Gemiddeld is de netto  huur van huurder  

 < kwalgr.
 kwalgr. - 
1ste afto

 1ste - 2de 
aftopgr.

2de aft.-
htgr.  > htgr. totaal

€ 200 tekort 0% 1% 3% 7% 48% 1%
200 - € 100 tekort 2% 2% 6% 11% 12% 3%
100 - € 50 tekort 1% 3% 3% 14% 14% 3%
50 - € 0 tekort 4% 7% 7% 11% 3% 6%
0 - € 50 over 15% 10% 33% 19% 3% 14%
50 - € 100 over 9% 20% 14% 14% 3% 16%
100 - € 200 over 21% 29% 10% 13% 16% 24%
€ 200 over 47% 28% 25% 10% 1% 32%
totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

met lift zonder lift met trap gelijkvloers totaal
€ 200 tekort 2% 1% 1% 1% 1%
200 - € 100 tekort 2% 4% 3% 5% 3%
100 - € 50 tekort 4% 5% 2% 3% 3%
50 - € 0 tekort 8% 5% 6% 9% 6%
0 - € 50 over 25% 18% 9% 10% 14%
50 - € 100 over 14% 16% 16% 25% 16%
100 - € 200 over 18% 25% 25% 30% 24%
€ 200 over 27% 25% 38% 17% 32%
totaal 100% 100% 100% 100% 100%

grondgebondengestapeld
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met een kor te woonduur (tot 3  jaar) 326 euro, tegen 319  euro voor langer  zittende 
huurders. Een ander deel van de verklaring is het verschil  in inkomen. Ook al gaat het 
i n bei de gevallen om huurders uit de doelgroep, dan nog hebben langer zittende 
huurders gemiddeld een hoger  inkomen dan rec ent ingestroomde huurders (€ 1 .441 
res pec tievelijk € 1 .392). Omdat het hier om netto bedragen gaat, maken een pa ar 
ti entj es verschil  in de ma and veel uit. 

Het ga a t om a c centverschil len. Ook onder  huurders met een l ange woonduur, beho-
rende tot de doel groep, komen betalingsrisico’s voor.  

Voor  a l le duidelijkheid: sc heefwoners (midden- en hogere inkomens) zijn niet in deze 
ta bel  opgenomen. Aangezien scheefheid bij instroom niet voorkomt, zijn s cheefwo-
ners  s terk ver tegenwoordigd onder huurders met een l angere woonduur. 

tabel 9 Verschil  tussen bestedingsru imte v oor wonen en werkeli jke woonlasten 

v an huurders  behorende tot de doelgroep v an beleid, naar woonduur 

 

 

  

woonduur
tot 3 jaar

woonduur
3+ jaar totaal

€ 200 tekort 3% 1% 1%
200 - € 100 tekort 4% 3% 3%
100 - € 50 tekort 7% 3% 3%
50 - € 0 tekort 10% 6% 6%
0 - € 50 over 23% 12% 14%
50 - € 100 over 15% 16% 16%
100 - € 200 over 10% 27% 24%
€ 200 over 28% 33% 32%
totaal 100% 100% 100%
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3 De theoretisch optimale prijsopbouw 
Stel we willen naar een situatie  waarin geen enkele huurder hogere wo onlas-

ten heeft dan zijn of haar budget to elaat. Ho e moet de  sociale huurvoorraad 

er dan uitzien, o nderverdeeld naar huurprijzen? Een g rotere prijsdifferentia-

tie  dan de  huidig e lijkt g ewenst. Veel langer z ittende huurders, ook binnen 

de  do elg roep lagere inkomens, kunnen best meer betalen dan ze  nu doen. 

Onder recent ing estroomde huurders is dat echter maar beperkt het g eval. 

Bo vendien is die  extra  bestedingskracht voor een g root deel te  danken aan de  

huurto eslag. 

3.1 Wat kan een huurder betalen? 

Bi j  de behandeling van de woonlasten is al ter  sprake gekomen wat huishoudens vol-
gens  de budgetbenadering a an wonen zouden kunnen besteden, zonder  het risico te 
l open onvoldoende over  te houden voor primair levensonderhoud. Dezelfde benade-
r i ng kan ook worden gebruikt om te bepalen hoe hoog de huur ma ximaal zou mogen 
zi j n om die betalingsrisico’s te voorkomen. We hebben het dan niet over de woonlas-
ten a l s geheel, ma ar uitsluitend over de huur. Hieronder l ichten we eerst kort de be-
rekeni ngswijze toe. In de volgende paragraaf worden de uitkomsten weergegeven. 

Huurtoeslag en passendheidsnorm 

Voor  het bepa len van de bes tedingsruimte voor  wonen, hanteren we hier  de advies-
var iant  met normbedragen die het Nibud aanhoudt bij a dvies over huurprijzen. In 
pa ragraaf 2 .3 is al besproken hoe dit wordt berekend. Er  is ec hter een verschil  tussen 
wa t een huurder kan betalen en wat de verhuurder  kan vragen. De budgetbenadering 
ga a t uit van het huishoudboekje van een huurder en da armee van het bedrag dat 
mens en netto  a an huur  kunnen missen, dat wil zeggen uit ei gen portemonnee. Voor 
de verhuurder  gaat het om het brutobedrag dat aan huur kan worden gevraagd. Het 
vers chil is de huurtoeslag. Het Ni bud houdt bij het bepalen van a dvieshuren rekening 
met het bedra g dat een huishouden maximaal  aan huurtoeslag kan ontvangen en kent 
a utoma tisch dit maximale bedrag toe. 

Om het effec t va n de huurtoeslag te l aten zien, berekenen we de ma ximaal mogelijke 
huur  zowel met a ls zonder  rekening te houden met de huurtoeslag. Voor  huishoudens 
di e geen rec ht hebben op huurtoeslag, maakt dit geen versc hil. Daarnaast wordt de 
huurprijs bekerend met da arin een passendheidstoets. Dit houdt in dat de primaire 
doel groep (BBSH-doelgroep) wel  huurtoeslag ontvangt, ma ar nooit meer  betaalt dan 
de a ftoppingsgrens, ook als het huishouden in theorie wel meer  zou kunnen betalen 
(i nclusief huurtoeslag). Op deze manier wordt het beslag op de huurtoeslag beperkt 
en wordt a a ngesloten op de r ijksregelgeving die i n 2016 van krac ht wordt. 
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3.2 Welke huur kan worden gevraagd? 

Theoretisch maximale huurprijzen 

De theoreti sch betaalbare (maximale) huurprijzen voor de provincie als geheel staan 
weergegeven i n figuur  4, verdeeld in klassen uit de huurtoeslag-systematiek. Ook de 
hui dige opbouw van de huurprijzen is weergegeven (l inks in de figuur). Het ga at in 
fi guur 4  om alle huurders, inclusief midden- en hogere i nkomens. I n figuur 5  is de 
verdel ing weergegeven voor uitsluitend de doelgroep van beleid (zowel primair als 
s ec undair bij elkaar ). Deze groep kan minder  hoge huren betalen dan de totale groep 
huurders en dit verschil  komt in de figuren tot uitdrukking. In figuur  6 is de s electie 
beperkt tot rec ent ingestroomde huurders (met een woonduur kor ter dan drie j aar), 
behorende tot de doelgroep. Deze groep kan nog mi nder betalen. Let op da t de 
s c haalverdeling van de figuren is a angepast aan de omvang van de groepen. 

f iguur 5 Theoretisch betaalbar e huurprijzen ; al le huurders  

 

 

Veel huurders kunnen meer betalen 

Wa nneer wordt gekeken naar alle huurders, dus inclusief huurders met (i nmiddels) 
een mi dden- of hoger inkomen (figuur 4 ), dan bli jkt dat een a anzienlijk deel daarvan 
meer  zou kunnen betalen dan ze nu doen, zelfs zonder huurtoeslag. Een substantieel 
deel  zou zelfs een woning in de vrije s ector  kunnen betalen. Dat was al bekend. Voor 
een deel  ga a t het hier om ‘scheefwoners’. De Fr iese corporaties huisvesten circa 
18 .300 huishoudens met mi dden- en hogere i nkomens, die dus niet tot de doelgroep 
va n bel eid behoren. Ook sommige huurders die wel  tot de doelgroep behoren kunnen 
meer  beta l en dan ze nu doen. 

 

 -
 10.000
 20.000
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huurtoeslag
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huidig betaalbaar
(adviesvariant)

passend
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f iguur 6 Theoretisch betaalbar e huurprijzen ; huurders  behorend tot de doel-

groep v an beleid 

 

 

f iguur 7 Theoretisch betaalbar e huurprijzen ; huurders  behorend tot de doel-

groep v an beleid en korter dan drie jaar geleden ingestroomd 

 

 

Het wi l  overigens niet zeggen dat alle huurders die dat kunnen ook bereid zi jn meer  te 
beta l en. En als ze dat al bereid zouden zijn is het niet gezegd dat ze dan willen blijven 
huren. Huishoudens die zic h een huur boven de l iberalisatiegrens kunnen veroorloven 
kunnen voor dezelfde ma andlasten ook kopen. En er  zitten ook oudere huurders bij 
di e hel emaal niet willen verhuizen, op grond van hun leeftijd geen hypotheek meer  
zouden kunnen krijgen en hun leven inmiddels hebben a angepast aan een c omforta-

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

zonder
huurtoeslag

met
huurtoeslag

huidig betaalbaar
(adviesvariant)

passend

 > htgr.

 2de aftopgr. - htgr.

 1ste - 2de aftopgr.

 kwalgr. - 1ste aftopgr.

 < kwalgr.

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

zonder
huurtoeslag

met
huurtoeslag

huidig betaalbaar
(adviesvariant)

passend

 > htgr.

 2de aftopgr. - htgr.

 1ste - 2de aftopgr.

 kwalgr. - 1ste aftopgr.

 < kwalgr.

 18 



bel  l age huur. Deze uitkomst betekent dus niet dat er  een grote ma rkt is voor huur-
woni ngen in de vrije s ector. Het betekent wel dat er  een grote groep huurders is die 
ei genlijk (veel) meer  huur zouden kunnen betalen dan ze nu doen en dan nog vol-
doende overhouden voor  primaire levensbehoefte. 

Het beel d verandert als alleen wordt gekeken naar  de doelgroep van beleid. Dit zi jn 
de huurders met een i nkomen tot de ‘EU-grens’. Ook onder  huishoudens uit die groep 
vi nden we huurders die meer  kunnen betalen dan ze nu doen (figuur 5 ). De theore-
ti s c h haalbare huurprijzen voor deze groep zijn ec hter mi nder hoog dan voor de tota-
l e huurderspopulatie. Indien vervolgens wordt ingezoomd op huurders uit de doel-
groep di e rec ent zijn ingestroomd (figuur 6 ) dan vinden we nog maar wei nig huurders 
di e meer  kunnen betalen dan ze nu doen.  

Kan de huur omhoog? 

I ndi en in figuur 5  de opbouw in huurklassen volgens Nibud adviesbedragen en gec or-
r i geerd voor  passend toewijzen (de rechter  kolom) wordt vergeleken met de huidige 
opbouw (de l inker kolom), dan komen daar a anzienlijke verschillen uit naar  voren. 
Stel , i n theorie, dat alle huren zouden worden a angepast a an de opbouw in de rechter 
kol om. Dan zou het aantal huurwoningen met huurprijs beneden de aftoppingrens 
met ongeveer  27 .500  kunnen worden verminderd. Dat is ruim één op de drie wonin-
gen onder  de a ftoppingsgrens. In de praktijk is dit een wei nig realistische beeld. In 
het l a a tste hoofdstuk zal dit nader worden toegelicht. 

Al s  a lleen wordt gekeken naar  huurders uit de doelgroep (figuur 5 ) dan zijn er  in the-
or i e nog alti jd minder  woningen onder de a ftoppingsgrens nodig om deze groep pas-
s end te l a ten wonen dan er  nu zijn. Ook onder deze groep zijn er  huurders die nu in 
een woni ng onder de a ftoppingsgrens wonen, ma ar die ook meer  kunnen betalen. 
Voor  deze groep zou het a antal woningen met een huurprijs tot de a ftoppingsgrens in 
theor i e met ongeveer 11 .000 kunnen afnemen. Dat is 15% van alle huidige woningen 
i n deze pr ijsklasse. In figuur 7  is weergegeven hoe dit aandeel is in de afzonderli jke 
gemeenten. 

Wordt a lleen gekeken naar huurders uit de doelgroep die recent zijn gevestigd (figuur  
6 ), da n bli jven er  nog maar  weinig huurders over die eigenlijk meer  zouden kunnen 
beta l en dan de a ftoppingsgrens, terwijl  ze wel in een woning wonen onder  de aftop-
pi ngsgrens. Voor  de hele provincie gaat het nu slechts om ongeveer 2 .100  woningen 
di e i n theorie niet nodig zijn voor deze doelgroep, althans niet voor de huidige lage 
huur. Dat is bijna 3% van alle woningen met een huur tot de a ftoppingsgrens. In fi-
guur  8  i s dit aandeel weergegeven per gemeente. 

Bi j  deze berekeningen past de ka nttekening dat ze zeker theoretisch gehalte hebben. 
I n het vol gende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beleidsimplicaties. 
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f iguur 8 Aandeel woningen tot de tweede aftoppings g re ns , bewoond door 

huurders  uit de doelgroep die in theorie een hogere huur kunnen betalen (v ari-

ant passend toewijzen)  
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f iguur 9 Aandeel woningen tot de tweede aftoppings g re ns , bewoond door 

huurders  uit de doelgroep met een woonduur korter dan drie jaar, die in theorie 

een hogere huur kunnen betalen (v ariant passend toewijzen)  

 

 

Streefhuren 

I n het voorgaande is telkens uitgegaan van de (bruto) huurprijzen die c orporaties 
momenteel  vragen dan wel  de (bruto) huurprijzen die huurders zouden kunnen beta-
l en, a l dan niet met huurtoeslag. Mede da nkzij de huurtoeslag zouden veel huurders 
i n theor ie meer  kunnen betalen dan nu aan huur wordt gevraagd. Dit geldt in het 
bi j zonder voor  lang zittende huurders. 

Los  va n deze a nalyses kan worden vastgesteld dat de Friese c orporaties werken met 
s treefhuren, die in de mees te gevallen hoger l iggen dan de huidige huren. De praktijk 
i s  dat de huren worden opgetrokken zodra een woning leeg komt. Soms gaat dit ge-
pa a rd met een kwa liteitsverbetering. 
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Om het (potenti ële) effect hiervan te l aten zien, is in figuur 9  een vergelijking ge-
ma a kt tussen de feiteli jke huurprijzen en de streefhuren, zoals die zijn aangeleverd 
door  de c orporaties. Het gaat in beide gevallen om kale huurprijzen, dus zonder  servi-
c ekos ten. Hierbij moet worden aangetekend dat streefhuren nogal eens worden her -
zi en. Het ga at hier om een i ndicatie van de verschil len. 

f iguur 10 H uidige (kale)  huur in v ergeli jk ing met streefhuren v an F riese wo-

ningcorpo ra ties  

 

 

Het bl i jkt i nderdaad dat, over de hel e voorraad gerekend, de s treefhuren vaker  in de 
‘duurdere’ segmenten l iggen en mi nder i n de goedkopere da n de huidige huren. Voor 
woni ngen die mi nder dan drie jaar geleden nieuwe huurders kregen is het versc hil 
ec hter  ger ing. Deze huurprijzen zijn ti jdens de j ongste verhuring al opgetrokken naar 
de (toenma lige) streefhuren. Dit beeld spoort met de bevi nding dat huurders die kor-
te gel eden zijn ingestroomd niet veel meer  kunnen betalen dan ze nu al doen, terwijl  
onder  l anger  zittende huurders meer  bestedingsruimte bestaat. 

3.3 Gevolgen voor de huurtoeslag 

Ui t de vor ige paragraaf bleek al dat de huurtoeslag een s ubstantieel verschil  maakt in 
de huurprijzen die kunnen worden gevraagd. Ook bij de huidige huurprijzen heeft 
ongeveer  de hel ft van alle huurders i n c orporatiewoningen (circa 39 .500) recht op 
huurtoeslag. Al s de advieshuren van Nibud worden a angehouden, worden dat er  iets 
meer  (bi j na 43.000). Kennelijk zijn er  huurders die nu geen huurtoeslag ontvangen, 
ma a r  die dat bij een a ndere huurprijs wel zouden kunnen krijgen. Bovendien zou het 
ui tgekeerde bedrag per ontvanger  in theorie aanzienlijk kunnen oplopen. Het Ni bud 
rekent na melijk met de huurtoeslag die een huurder bij een gegeven inkomen maxi-
ma a l  zou kunnen ontvangen. Zo wordt ma ximaal geprofiteerd van waar  huurders 
rec ht op hebben, ma ar wordt tevens het beslag op de huurtoeslag groter. I n de vari-
a nt met a dvieshuren heeft de gemiddelde huurtoeslag-ontvanger  recht op € 211 per 
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ma a nd, tegen €  141 in de huidige situatie. Hierdoor zou het beslag op de huurtoeslag 
i n theor ie kunnen toenemen met 62%, van 5 ,6 miljoen naar 9 ,1 miljoen euro per  
ma a nd. 

Ook i n het geval van de variant met pa ssend toewijzen kan het beslag op de huurtoe-
s l ag nog oplopen. Weliswaar wonen er  dan geen huurders uit de doelgroep meer  in 
woni ngen boven de a ftoppingsgrens, ma ar onder die grens wordt de huurtoeslag nog 
a l ti jd gema ximeerd. Dit leidt in dat geval voor veel huurders tot huurprijzen exact op 
de a ftoppingsgrens. Die zijn dan nog wel  betaalbaar volgens Nibud, maar  alleen dank 
zi j  de ma ximale huurtoeslag. Indien c orporaties er  toe zouden overgaan om voor alle 
huurders die dat kunnen betalen de huur exact op de a ftoppingsgrens vast te stellen, 
da n zou dit leiden tot een gemi ddeld bedrag van €  181 per  maand per  ontvanger. In 
tota a l komt dit dan op 8 ,0 miljoen aan huurtoeslag per ma and, nog alti jd 42% meer  
da n wa ar  huurders bij de huidige huurprijzen rec ht op hebben. Uiteraard zijn c orpora-
ti es  zelf in de positie om ni et het maximale uit de huurtoeslag te halen. 
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4 Conclusies en discussie 
De betalingsrisico’s blijken mee te  vallen in F riesland. Ho e kunnen corpora-

ties er vo o r zorgen dat dit zo  blijft? 

Een goed betaalbare voorraad 

Het goede ni euws  is dat de betalingsrisico’s in Friesland niet heel groot zijn. Afhanke-
l i jk van de gehanteerde normen loopt 6% tot 11% van alle huurders van c orporatie-
woni ngen betalingsrisico. Zij komen volgens richtbedragen van het Ni bud geld te kort 
om rond te komen. I n de mees te gevallen gaat het om enkele tientjes (maximaal €  50) 
per  ma a nd. 

Hui s houdens die betalingsrisico lopen, kunnen hier op verschil lende ma nieren mee 
omga a n. Bezuinigen op de huur is geen verstandige optie. De c onclusie dat deze huis-
houdens  een ‘te hoge huur ’ betalen is dan snel getrokken. Feitelijk maakt de huur  
ui teraard deel uit van een totaal bestedingspatroon. Vol gens de normberekeningen 
zul len huishoudens met betalingsrisico genoodzaakt zijn i n te l everen op (andere) 
pr i maire levensbehoeften. Of er  werkelijk zo veel mensen met betalingsproblemen 
ka mpen i s niet onderzocht. Het gaat hier om normatieve berekeningen met c ijfers van 
het Ni bud a ls referentie. De werkelijke huishoudboekjes kunnen hier  van afwijken. 

Het fei t da t de betalingsrisico’s i n Friesland meevallen, is voor een belangrijk deel te 
da nken aan een bescheiden huurniveau. Anno 2015 heeft slec hts 7% van alle c orpora-
ti ewoningen in Friesland een huurprijs boven de (tweede) aftoppingsgrens. La ndelijk 
wa s  dat i n 2014 al 18%. Het netto bedrag dat huurders van c orporaties zelf betalen, 
dus  na  verrekening van eventuele huurtoeslag, bedraagt gemiddeld € 340 euro, tegen 
€  387  l andelijk. Die paar  tientjes verschil  kunnen veel uitmaken, aangezien het beta-
l i ngsrisico ook in de mees te gevallen enkele tientjes per  maand bedraagt. De netto 
huurquote (netto huur gedeeld door  netto inkomen) in corporatiewoningen ligt met 
gemi ddel d 21% in Friesland ook beneden het landelijke niveau (24%). 

Hoe hoog mag de huur zijn? 

Tegenover  het bes cheiden aandeel huurders met betalingsrisico staat een veel  groter  
a a ndeel dat in theorie een (veel) groter  bedrag a an huur  zou kunnen besteden, zon-
der  te hoeven bezuinigen op primaire l evensbehoeften. Dit zi jn vooral huurders die 
l a nger dan drie jaar geleden (en vaak al veel langer geleden) zijn ingestroomd en die 
va a k ook niet (meer ) tot de doelgroep behoren. Ook sommige huurders uit de doel-
groep kunnen, indien zij ma ximaal gebruik ma ken van de huurtoeslag en alles wa t ze 
ni et ui tgeven aan primaire l evensbehoeften aan huur besteden, in theorie meer  huur 
beta l en. Indien de huurprijzen zouden worden aangepast op wat de doelgroep kan 
beta l en, rekening houdend met budgetadviezen en passendheidsnormen, dan zou de 
voorraad woningen met een huur  tot de tweede a ftoppingsgrens met 15% kunnen 
a fnemen. Di t zou wel gepaard gaan met een ma ximaal 42% hoger beslag op de huur-
toes l ag. Dat laatste is afhankelijk van de ma te waarin corporaties de huren precies op 
de a ftoppingsgrens dan wel de l iberalisatiegrens brengen. Dankzij de huurtoeslag 
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kunnen veel  huurders uit de doelgroep precies die bedragen betalen, zonder  te hoe-
ven i nleveren op primaire levensbehoeften. 

Implicaties voor het huurbeleid 

Hoe kunnen c orporaties er  voor zorgen dat hun huurders niet in de betalingsproble-
men komen? De bel a ngrijkste sleutel is gelegen in het huurbeleid. Door de huren 
bes c heiden te houden, blijven de r isico’s beperkt. 

I n theor ie kunnen veel huurders wel meer  huur betalen. Voor  deze huurders kan de 
huur  omhoog, zonder  dat de betaalbaarheid voor hen en a ndere huurders in gevaar 
komt. Ci rca 18 .300 huurders horen ook niet eens  tot de doelgroep van beleid. De 
vra ag die zich opdringt is nu of en hoe deze latente huuropbrengst kan worden aan-
geboord. 

I n de pra ktijk is een bij de bestedingsruime ‘passende’ huuropbouw niet zo gemakke-
l i jk te realiseren. Het fei t dat huurders meer  kunnen betalen wil nog niet zeggen dat 
ze i n een woni ng wonen met een kwa liteit die een hogere huur rechtvaardigt. Je kun 
moei l i jk iedereen een dagje naar het s trand s turen, de huren a anpassen en a an het 
ei nd va n de da g bij terugkeer  iedereen a nders over  de voorraad verdelen. 

Bovendi en zijn het bijna uitsluitend de langer  zittende huurders die meer  kunnen 
beta l en dan ze nu doen. Onder  rec ent ingestroomde huurders is de extra bestedings-
rui mte veel kleiner. De mees te recent ingestroomde huurders uit de doelgroep heb-
ben een huur  onder  de aftoppingsgrens en kunnen ook niet meer  betalen dan de a f-
toppi ngsgrens. Dit implic eert dat de c orporaties in Friesland over het algemeen reeds 
pa s send hebben toegewezen, hetgeen als een prestatie ma g worden besc houwd. Het 
i mpl iceert ec hter  ook dat die ‘overmaat’ a an bestedingskracht niet moet worden ge-
zoc ht bij instromend huurders. Zij kunnen bij instroom niet veel meer  betalen dan ze 
nu a l  doen. Anders gezegd: de mogelijkheid om bij mutatie de huur fors op te trekken 
i s  beperkt. Dit zou nieuwe huurders juist in betalingsproblemen brengen, a lthans in 
i eder  geval kort na i nstroom. 

De potenti ële extra huuropbrengst zal dus moeten worden gezocht bij zittende huur-
ders . Dit vraagt om een gedifferentieerd huurbeleid, waarin j uist niet bij mutatie, 
ma a r  jaarli jks voor zittende huurders de huur bovengemiddeld omhoog gaat, eventu-
eel  tot boven de a ftoppingsgrens. Het i s zelfs denkbaar om als een woning vrij komt 
de huur  weer  te ver l agen, zodat deze passend kan worden toegewezen en nieuwe 
huurders niet op hoge lasten komen.  

De huurs ombenadering biedt in principe de mogelijkheid voor  een dergelijk gediffe-
renti eerd huurbeleid. Als mogelijk gunstig neveneffec t van een j aarli jkse huurverho-
gi ng onder zittende huurders kan zijn dat zij hierdoor eerder  worden gestimuleerd om 
door  te s tromen naar de koopsec tor, zodat woningen s neller  beschikbaar komen. Voor  
oudere huurders kan een huurverhoging net het zetje geven om da n toc h ma ar te 
verhuizen naar een kleinere huurwoning. Een en a nder vraagt om een nadere uitwer-
ki ng op ma at, waarbij ook de kwaliteit van de woning uiteraard een c riterium is. 
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Afhankelijkheid van de huurtoeslag 

Een potenti ële valkuil  is de verleiding om de huren ‘af te toppen’ op de a ftoppings-
grens  of de l iberalisatiegrens. Uit oogpunt van woonlasten is dit geen bezwaar. Dank-
zi j  de huurtoeslag kunnen veel huurders uit de doelgroep volgens de hier gehanteer -
de rekenwi jze precies deze bedragen betalen zonder te hoeven bezuinigen op primai-
re l evensbehoeften. I ndien hier ma ximaal gebruik van zou worden gemaakt, zou dit in 
Fr i esland ec hter l eiden tot een 42% hogere gebruik van de huurtoeslag. Ook zou de 
a fha nkelijkheid van de huurtoeslag nog groter worden dan nu al het geval is. Daarbij 
i s  het voor de prijs / kwaliteit verhouding niet logisch om bij het vaststell ing van de 
huur  uitsluitend te kijken naar wat huurders netto kunnen betalen, indien dit er  toe 
l ei dt dat bij wijze van spreken alle woningen dezelfde huur krijgen, ongeacht kwali-
tei t. 

Overige sturingsmogelijkheden 

Na a s t huurbeleid en harmonisatiebeleid zijn er  nog meer  mogelijkheden die c orpora-
ti es  hebben om invloed uit te oefenen op de woonlasten. Een belangrijke i s het kwali-
tei ts beleid. In het verleden wa s het gebruikeli jk om woningen van mindere kwaliteit 
ofwel  te vervangen ofwel ingrijpend te verbeteren. De c onsequenties voor de huur-
pr i js waren van mi nder gewicht dan de kwaliteit van de woning. Momenteel valt de 
a fwegi ng tussen kwaliteit en pr ijs a nders uit. Uit oogpunt van woonlasten is er  veel 
voor  te zeggen om del en van de voorraad op ‘basiskwaliteit’ te houden en j uist niet te 
verbeteren. Slopen kan ook alti jd nog. Ook kan het geen kwaad om geplande investe-
r i ngen in verduurzaming nog eens  kritisch te beschouwen op hun gevolgen voor de 
netto woonl asten. 

Da a rnaast biedt toewijzingsbeleid perspec tieven. De c onstatering dat veel zittende 
huurders best meer  huur  kunnen betalen, ma ar rec ent ingestroomde huurders niet, 
doet vermoeden da t zich onder  instromende huurders veel ( jonge) starters met gun-
s ti ge inkomensperspectieven bevinden. Deze huurders zouden uit oogpunt van be-
ta a lbaarheid en beschikbaarheid ei genlijk zo snel mogelijk door moeten stromen naar  
een koopwoning. Dit kan worden gestimuleerd door jonge starters een goedkope, 
ma a r  tevens niet al te l uxe woning a an te bi eden. Op die ma nier bli jven de woonlas-
ten l a a g, zeker direct na instroom, en wordt tevens een prikkel ingebouwd om bij 
ges tegen i nkomen s nel op zoek te gaan naar iets beters. Het i dee dat starters ‘onder-
a a n i nstappen’ kan nog worden gec ombineerd met een bovengemiddelde huurverho-
gi ng voor wie l ang blijft zitten. Ook dit i dee vereist nog nadere uitwerking en ver fij-
ni ng. 
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Bijlage  
Rekenschema huurtoeslag 

 

 

 

 

 

Representativiteit, betrouwbaarheid, validiteit 

Bi j  steekproefonderzoek wordt de bruikbaarheid van uitkomsten beïnvloed door re-
pres entativiteit en betrouwbaarheid. Dit onderzoek is zowel voldoende representatief 
a l s betrouwbaar voor de ver richtte a nalyses en gedane uitspraken. Hieronder  wordt 
toegel i cht hoe dit is bereikt. 

Onder  representat iviteit wordt verstaan dat de onderzoekspopulatie een getrouwe 
bena der ing is van de werkelijke populatie waarover we ui tspraken willen doen. Ruwe 
res pons is dat zelden, bijvoorbeeld omdat ouderen meer  geneigd zijn tot deelname 
da n j ongeren of (in geval van online enquêteren) andersom. Een gebruikeli jke ma nier 
om da n toc h representatieve uitkomsten te krijgen is te werken met gewi chten. Groe-
pen di e onderver tegenwoordigd zijn in de respons krijgen i n het a nalysebestand een 
hoger  gewi cht, groepen die overver tegenwoordigd zijn een lager gewicht. Om dit te 
kunnen doen is het wel nodig dat er  een a ndere bron is, waaruit bekend is hoe de 
verdel ing er  in werkelijkheid uit ziet. Er kan worden gec orrigeerd op meerdere a spec-
ten tegel i jk, bijvoorbeeld naast leeftijd samenstell ing van het huishouden en ook 
kenmerken van de woningvoorraad (type, eigendom, bouwperiode, etc.). Het onder -
zoeks bestand is dan representatief op al die a specten. 

< 23 jaar 1 persoon
(zonder k.) < 65 j. 65+ WVG < 65 j. 65+ WVG

huurtoeslaggrens
(€ 711)

0% 40%

2e aftoppingsgrens
(€ 618)

1e aftoppingsgrens
(€ 577)

kwaliteitskortings-
grens (€ 403)

basishuur
(€ 226-€ 229)

0%

2 of meer personen 3 of meer personen

40%

65%

0% 40%

65%

helemaal 
geen huur-

toeslag

100%

Inkomensgrenzen voor recht op huurtoeslag
eenpersoonshuishouden € 21.950

meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd € 29.800
AOW-leeftijd € 29.825
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Voor  de a na lyses in dit rapport is gebruik gema akt van het landelijke Woononderzoek 
Neder l a nd (WoON) uit 2012. Dit bestand bevat bijna 70 .000  respondenten, verspreid 
over  Neder l and en is de belangrijkste bron waarmee kenmerken van huishoudens en 
va n woningen aan elkaar  kunnen worden gerelateerd. Va nzelfsprekend is dit geen 
a fs piegeling van een Fr iese gemeente. Om nu toc h representatieve sc hattingen te 
verkr ijgen voor  een specifieke Fr iese gemeente zi jn de respondenten van nieuwe ge-
wi c hten voorzien, zodanig dat de gewogen verdeling klopt met wa t we uit a ndere 
bronnen weten over die lokale situatie per  1  januari 2015. Deze methode staat ook 
bekend onder  de naam ‘bootstrapping’ en is alom geac cepteerd. 

Va n de Fr i ese c orporaties is een gedetailleerd overzicht verkregen van hun bezit per  
gemeente na a r  onder  meer  woningtype en pr ijs. Uit de basisadministratie adressen 
en gebouwen weten we hoe de woni ngvoorraad er  uit ziet naar type, bouwperiode en 
fys ieke woonomgeving. Va n het CBS is bekend hoe de huishoudens zijn opgebouwd 
na a r  leeftijd en s amenstell ing en hoe de i nkomensverdeling er  per gemeente uitziet. 
Deze en nog meer  gegevens  zijn gebruikt om per gemeente een a nalysebestand sa-
men te s tel len waarmee representatieve s chattingen kunnen worden verkregen voor 
el ke va n de Fr iese gemeenten (exclusief Waddeneilanden).  

De wegi ng va n het analysebestand op meerdere a spec ten tegelijk (voor de l iefhebber: 
door  mi ddel van een i teratief proportionele fit)  maakt het bestand representatiever  
da n meni ge enquête. Extra voordeel van de gebruikte methode zijn: 

• Huurprijzen zijn afgeleid uit de gegevens van de c orporatie ( in plaats van opgave 
door  huurders). De praktijk leert dat huurders niet alti jd goed onderscheid ma -
ken tus sen prijzen met of zonder  huurtoeslag en met of zonder  bijkomede lasten. 
Hi erdoor worden de huren vaak overschat en daarmee ook de woonlasten. 

• Netto i nkomensgegevens zijn in het WoON afgeleid uit gekoppelde gegevens van 
de Bel a stingdienst en speciaal voor woonlastenanalyses ontdaan van wooncom-
ponenten (voor huurders eventuele huurtoeslag en voor kopers fiscale c ompo-
nenten). Di t levert een getrouwer beeld op van de werkelijkheid dan inkomens-
gegevens  die respondenten zelf plegen op te geven. Enquêtevragen naar inko-
men worden notoir slecht beantwoord, al was het ma ar omdat mensen niet c on-
s equent hetzelfde inkomensbegrip hanteren (netto, bruto, belastbaar, inclusief 
der ti ende ma and, vakantiegeld, toeslagen, alimentatie, renteaftrek, etc etera). 

Onder  betrouwbaarheid  wordt verstaan dat uitkomsten binnen een a cceptabele mar-
ge va n onzekerheid vallen. Hoe meer  respondenten, des te kleiner  is de kans dat de 
ui tkomst wordt s cheefgetrokken door toevall ige afwijkingen van een enkeling. Dit is 
ook de reden da t we voor dit onderzoek uitgaan van het volledige WoON-bestand en 
ni et s lechts van de Friese respondenten. Op deze ma nier  is de het a antal responden-
ten groot genoeg om ook te kunnen inzoomen op doelgroepen en s egmenten. Niet-
temi n mogen ui tkomsten niet op de woning / huurder nauwkeurig worden genomen 
Om een voorbeeld te geven: i ndien een uitkomst ‘40%’ bedraagt, moet rekening wor-
den gehouden met een werkelijke wa arde tussen 39 ,6% en 40,4% bij 95% betrouw-
ba a rheid. Dat wil zeggen dat wanneer  het onderzoek honderd keer  herhaald zou wor-
den, er  i n 95  gevallen er  een uitkomst tussen 39,6% en 40,4% uitkomt. Dit is een voor 
s teekproefonderzoek zeer a cceptabele ma rge. 
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Validiteit 

Er  i s  nog een derde kwaliteitsaspect van onderzoek, steekproef of a nderszins, en dat 
i s  validiteit ofwel zeggingskracht. Meten we wel  wa t we willen meten? 

I n di t opzicht is het va n belang te mel den dat we qua  bestedingsruimte voor  wonen in 
de a na lyse een bodem hebben gelegd, afgeleid uit bijstandsniveau. In veel enquêtes 
komen ook i nkomens onder  dat niveau voor. Denk aan studenten of ondernemers of 
a a n mens en die hun inkomen onderschatten. Als het al klopt, hebben deze huishou-
dens  ni et zo zeer  een woonlastenprobleem als wel een i nkomensprobleem. Het zou in 
onze ogen ni et terecht zijn om extreem lage inkomens klakkeloos over te nemen. Om 
te voorkomen dat de woonlastenproblematiek te veel wordt opgeblazen zijn we er  i n 
de a na lyse van uitgegaan dat i edereen op zijn mi nst een bestedingsruimte heeft op 
bi jstandsniveau. Dit ma akt het a nalysebestand niet alleen representatiever, ma ar ook 
meer  va l ide dan menige enquête. 
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