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Voorwoord 

Nadat de Tweede Kamer op 11 december 2014 unaniem instemde met de novelle op de herziene 

Woningwet, wacht minister Blok een van de laatste wetswijzigingen; de huursombenadering. In het 

woonakkoord van februari 2013 gaf Blok aan met een voorstel te komen voor uitwerking van de 

huursombenadering.  

 

Verschillende partnercorporaties gaven bij Platform31 aan graag voortgang te zien bij de uitwerking van 

de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgen corporaties een huurstijgingsplafond 

(huursom) opgelegd waarbinnen ze mogen variëren in de huurverhoging. Hierdoor is het mogelijk een 

relatief goedkope huurwoning een hogere huurverhoging te geven dan een woning die nu al een goede 

prijs heeft. Hierdoor ontstaat een logisch verband tussen prijs en kwaliteit van de woning.  

 

Samenhangende opgaven 

Om het debat over de inrichting van de huursombenadering te ondersteunen stelde Platform31 samen 

met achttien van haar partnercorporaties verschillende varianten van de huursombenadering op en 

bracht de gevolgen daarvan in beeld.  

We namen hierin – naast de mogelijkheden om te sturen op prijs-kwaliteit ook de hoogte van de 

huurtoeslag en betaalbaarheid als criteria mee. Want hoewel de huursombenadering een van de laatste 

grote dossiers van minister Blok lijkt, zijn er inmiddels twee andere dossiers bijgekomen: de stijgende 

huurtoeslag en de betaalbaarheid van het sociaal wonen.  

 

Huurtoeslag 

In het regeerakkoord is aangegeven dat de huurtoeslag intact blijft. Als gevolg van de gestegen huren 

en dalende huishoudensinkomens, zijn de huurtoeslaguitgaven sneller gestegen dan verwacht. Voor 

zowel Rijk, huurders als verhuurders is het van belang dat de huurtoeslag niet in het geding komt.  

 

Betaalbaarheid 

Een andere groeiende opgave is betaalbaarheid van het sociaal wonen. De forse huurstijgingen in 

combinatie met een gemiddelde inkomensdaling van de doelgroep zorgt dit voor 

betaalbaarheidsproblemen. Platform31 onderkent deze opgave en ondersteunt partijen bij het zoeken 

naar sturingsmogelijkheden.  

 

Een manier om op betaalbaarheid te sturen is het afstemmen van de huurprijs op het 

huishoudensinkomen. Bij het Platform31-experiment ‘Flexibel huren middeninkomens’ bieden 

corporaties vrijesectorwoningen aan voor marktconforme prijzen, maar krijgen de huurders een 

inkomensafhankelijke korting.  

 

Passender toewijzen is een andere mogelijkheid om op betaalbaarheid te sturen. Corporaties worden 

binnenkort verplicht om 95% van de huurtoeslaggerechtigden een woning aan te bieden onder de 

aftoppingsgrens (576,87 euro voor één- en tweepersoonshuishoudens en 618,24 euro voor drie- of 

meerpersoonshuishoudens). Om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het in beeld brengen 

van de gevolgen van de passendheidstoets èn bij het ontwikkelen van een geschikt 

woningtoewijzingsbeleid, start Platform31 het experiment ‘Passend toewijzen’. 

 

 



Huursombenadering 

In dit onderzoek stelden we verschillende varianten van de huursombenadering op. En brachten we de 

gevolgen hiervan in beeld voor de belangrijkste aanverwante dossiers; de huurtoeslag en de 

betaalbaarheid. We brachten daarnaast in beeld wat de gevolgen zijn voor de huurruimte van de 

corporaties en het werkproces. Of de huursombenadering zich voor deze doelen moet lenen is 

onderwerp van discussie. Tegenstanders geven aan dat de huursombenadering primair bedoeld is als 

instrument om prijs en kwaliteit van de woningen in evenwicht te brengen. Voorstanders van de brede 

benadering geven aan dat de betaalbaarheid van de sociale sector dermate in het geding is dat een 

bredere benadering van belang is.  

 

Platform31 draagt graag bij aan dit belangrijke debat over het huurbeleid. Wij laten de gevolgen zien 

van twee - politiek en inhoudelijk - verschillende varianten. Het is nu aan de politiek om de handschoen 

op te pakken en richting te kiezen.  

 

Anouk Corèl 

Senior projectleider Platform31 

  



Inhoudsopgave 

Voorwoord 3 

Samenvatting 7 

1 Inleiding 13 

1.1 Varianten huursombenadering 13 

1.2 Gevolgen varianten 13 

1.3 Niet van toepassing particuliere verhuurders 13 

2 Onderzoeksopzet 15 

3 Huidig huurbeleid en huursombenadering 19 

3.1 Huidige huurbeleid 19 

3.2 Huursombenadering 19 

4 Betaalbaarheid van het sociaal wonen 21 

5 Varianten huursombenadering 23 

5.1 Prijs-kwaliteitstaffel 23 

5.2 Inkomensafhankelijke staffel 23 

5.3 Uitgangspunten bij beide varianten 25 

6 Gevolgen voor de betaalbaarheid 27 

6.1 Huurstijgingen per inkomenscategorie 27 

6.2 Gemiddelde kale huurprijs 30 

6.3 Woonlasten 31 

6.4 Betaalbaarheid 32 

7 Gevolgen voor de huurtoeslag 35 

7.1 Gevolgen varianten op omvang huurtoeslag 35 

8 Gevolgen voor de huurinkomsten van de corporatie 37 

8.1 Ontwikkeling huurruimte 38 

8.2 Herintroductie passendheidstoets 39 

9 Procesmatige gevolgen 41 

9.1 Voorbereiding 41 

9.2 Uitvoering inkomensafhankelijke verhoging 41 

9.3 Monitoring huursomstijging 41 

10 Aanbevelingen voor de uitwerking 43 

10.1 Stijging van de huurtoeslag begrenzen 43 

10.2 Inkomensgrenzen differentiëren naar huishoudensomvang 43 

10.3 Regionale verschillen 43 



10.4 Invloed van wijzigingen in de woningvoorraad op de huursom 44 

10.5 Bereidheid om mee te werken aan optimalisatie 44 

Bijlage 1: Deelnemers 45 

Bijlage 2: Normen voor betaalbaarheid 46 

Bijlage 3: Gedetailleerde onderzoeksresultaten 48 

Bijlage 4: Benutting huurruimte per inkomensgroep 56 

Colofon 57 

 

 



 

Verkenning huursombenadering 

7 

7 

Samenvatting 

In het woonakkoord dat het kabinet begin 2013 sloot met D66, SGP en CU is afgesproken dat het 

huidige huurbeleid in 2015 wordt vervangen door de huursombenadering. Op 28 oktober 2014 heeft 

minister Blok via een kamerbrief laten weten dat de huursombenadering in 2016 wordt ingevoerd en het 

Rijk in het voorjaar van 2015 met een uitwerking komt. Er was niet op tijd draagvlak voor een uitwerking 

om de regeling in 2015 te kunnen invoeren. 

 

Om de consequenties van de belangrijkste keuzes die de minister moet maken in beeld te brengen, 

heeft Platform31 samen met achttien van haar partnercorporaties
1
 twee - inhoudelijk en politiek - zeer 

verschillende varianten van de huursombenadering opgesteld en de effecten daarvan in beeld 

gebracht. Gezien de diversiteit van de corporaties (jong bezit, krimpgebied, hogedrukgebied, stedelijk, 

landelijk, groot, klein) hebben we bij de deelnemerselectie gezocht naar een goede vertegenwoordiging 

van de sector over het land.  

  

Wat is de huursombenadering 

Bij de huursombenadering krijgen corporaties een huurstijgingsplafond (huursom) opgelegd, 

waarbinnen ze mogen variëren in de huurverhoging. Hierdoor is het mogelijk een relatief goedkope 

huurwoning een hogere huurverhoging te geven dan een woning die nu al een goede prijs heeft. 

Hierdoor ontstaat een logisch verband tussen prijs en kwaliteit van de woning.  

 

Varianten huursombenadering 

Bij een deel van de verhuurders leeft de wens om - naast de prijs-kwaliteit van de woning - ook een 

inkomenscomponent op te nemen bij het bepalen van de huurstijging. Hierdoor kunnen woningen 

betaalbaarder blijven voor lagere inkomens en vooral de hogere inkomens sneller een prijs gaan 

betalen die bij de kwaliteit van de woning en bij hun inkomen past. 

 

Dit leidt tot twee varianten:  

1. Variant met een staffel in prijs-kwaliteit en een inkomensafhankelijke component (v1). 

2. Variant met een staffel in prijs-kwaliteit (v2). 

De prijs-kwaliteitsverhouding is gebaseerd op de huidige huurprijs ten opzichte van de maximaal 

redelijke huurprijs op basis van het nieuwe woningwaarderingsstelstel (WWS).  

 

Modelmatige benadering van de effecten voor corporaties 

De opgestelde varianten zijn doorgerekend en geoptimaliseerd aan de hand van een rekenmodel en 

huurbestanden van de deelnemende corporaties. Van de verschillende varianten brachten we de 

gevolgen in beeld voor de betaalbaarheid voor de huurder, huurtoeslag, huurinkomsten van de 

corporaties en het werkproces. Het gaat om een modelmatige rekenexercitie aan de hand van 

huurbestanden van de deelnemende corporaties, een rekenmodel en gegevens uit het WoON 2012. 

We hebben de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd. Het blijft echter een modelmatige 

rekenexercitie. Dit betekent dat het onderzoek de verhouding tussen de huursomvarianten goed 

_________ 
1 BrabantWonen, Centrada, DeltaWonen, Eigen Haard, Mitros, Nijestee, Openbaar Belang, Portaal, Vidomes, WaterwegWonen, Welbions, 

Wonen Limburg, Woningstichting SWZ, Woonbron, WoonFriesland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonpartners Midden-Holland, en 

Woonstad Rotterdam. 
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weergeeft en de verwachte effecten laat zien, maar geen voorspellende waarde heeft. De keuze om 

betaalbaarheid op te nemen als criteria in het onderzoek en de doorrekeningen met alleen 

corporatiebezit, leidt ertoe dat dit onderzoek geen betrekking heeft op particuliere verhuurders. 

Particuliere verhuurders hebben geen maatschappelijke opgave en hebben daarom geen taak in het 

betaalbaar houden van de huren voor de laagste inkomensgroepen.  

 

Huurstijgingspercentages 

We hebben het uitgangspunt gehanteerd dat de totale huurruimte van de corporaties gelijk blijft en 

komen hierbij op een stijgingspercentage van 2,75% boven inflatie. Optimalisatie van de varianten op 

basis van de huurbestanden van de corporaties, leidde tot de onderstaande huurtabellen.  

 

Tabel 1: Huurtabel van huursomvariant met staffel in prijs-kwaliteit 

Prijs-

kwaliteitsverhouding 

Staffel Maximale huurstijging 

Lager dan 65% 1 3 % 

Tussen 65% en 83% 2 2 % 

Tussen 83% en 100%  3  1 % 

 

Tabel 2: Huurtabel van huursomvariant met staffel in prijs-kwaliteit en inkomensafhankelijke 

component.  

Prijs-
kwaliteitsverhouding 

Staffel 110% 
bijstand: 
€15.000,- 

EU-
doelgroep: 
€15.000,- 
tot 
€33.614,- 

Middeninkomens:  Hogere 
inkomens: 
€43.000,- en 
hoger  

€33.614,- tot 
€43.000,- 

Lager dan 65% 1 0% 3% 4% 5% 

Tussen 65% en 83% 2 0% 2% 3% 4% 

Tussen 83% en 100%  3 0% 1% 2% 3% 

 

Huishoudensinkomens 

We hebben ervoor gekozen voor de minima een extra inkomenscategorie toe te voegen, omdat juist 

daar veel betaalbaarheidsproblemen zijn. Door deze categorie apart te nemen, kunnen zij op 

inflatievolgend huurbeleid worden gezet.  

 

De inkomensgrenzen zijn gebaseerd op de grenzen die in het huidige huurbeleid worden gehanteerd 

(prijspeil 2012). Voor de minima hebben we 110% van bijstandsniveau gekozen aangezien dit de groep 

is waar de meeste armoedeproblemen voorkomen. Deze grens is vervolgens vereenvoudigd naar 

15.000 euro. Voor het bepalen van de omvang van de inkomensgroepen per corporatie is gebruik 

gemaakt van het WoON2012 dat een representatief beeld geeft van huurders met hun inkomen en 

woonsituatie.  

 

Verdeling van woningen over tabel 

We hebben gezocht naar staffelpercentages die een goede spreiding van de woningen over de 

verschillende staffelgroepen oplevert. Er zijn 346.707 woningen in beeld gebracht van achttien 

deelnemende woningbouwcorporaties. De verspreiding van de woningen over de tabel levert het 

onderstaande beeld op. 
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Tabel 3: Spreiding woningen over huurtabel. 

Prijs-kwaliteit Staffel 110% van 

bijstandsniveau 

Rest primaire en 

secundaire 

doelgroep 

Midden Hoger totaal 

0% tot 65% 1 4,93% 15,90% 3,51% 4,17% 28,52% 

65% tot 82,5% 2 9,70% 28,82% 5,96% 7,08% 51,56% 

82,5% tot 100% 3 4,17% 11,17% 2,14% 2,45% 19,92% 

  totaal 18,79% 55,89% 11,61% 13,71% 100,00% 

 

Effecten van varianten op hoogte van de huurtoeslag 

Volgens de modelmatige benadering stijgt de huurtoeslag in vijf jaar met:  

 8,1% bij voortzetting van het huidige inkomensafhankelijke huurbeleid (v0) 

 8,8% bij de huursomvariant met inkomensafhankelijke component (v1) 

 12,0% bij de huursomvariant zonder inkomensafhankelijke component (v2) 

 

Betaalbaarheid voor de huurder 

Op basis van de berekende huurprijzen en huurtoeslag zijn per huurder de netto huurlasten berekend. 

Om te bepalen of deze huurlasten betaalbaar zijn voor de betreffende huurders, zijn de netto huurlasten 

afgezet tegen Nibud-betaalbaarheidsnormen (inclusief sociale participatie). De berekeningen laten zien 

dat het aantal huishoudens in de categorie bijstand110% dat onder de betaalbaarheidsnormen terecht 

komt, stabiel is bij de huursomvariant met inkomensafhankelijke component. Hier hebben de huurders 

immers geen huurprijsstijgingen ontvangen. Indien het huidige huurbeleid wordt voortgezet - waarbij de 

laagste inkomens 1,5% boven inflatie kunnen krijgen -stijgt het percentage huishoudens dat onder de 

betaalbaarheidsnormen komt van 50% naar 54%. De huursomvariant zonder inkomensafhankelijke 

component leidt ertoe dat 55% van deze huishoudens te hoge woonlasten krijgt.  

 

Grafiek 1: aantal huurders met minimum inkomen dat onvoldoende overhoudt voor overige 

levensbehoeften.

 

v0=huidige huurbeleid, v1=huursomvariant inkomensafhankelijk, v2=huursomvariant 

 

Het ontzien van de minima heeft gevolgen voor de andere doelgroepen. Zichtbaar is dat bij beide 

huursomvarianten het percentage huurders in de resterende EU-doelgroep dat onder de 

betaalbaarheidsnormen komt, stijgt van 20% naar 23% ten opzichte van 22% bij voorzetting van het 

huidige huurbeleid. Bij de secundaire doelgroep stijgt het percentage van 7% naar 8% bij het huidige 

huurbeleid en naar 9% bij beide huursomvarianten.  
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Grafiek 2: aandeel huurders met huurtoeslag, boven het minimum, dat onvoldoende overhoudt 

voor overige levensbehoeften. 

 

 

  

Grafiek 3: aandeel huurders met een inkomen tussen huurtoeslaggroep en 34.678 euro dat 

onvoldoende overhoudt voor overige levensbehoeften. 

 

 

 

De huursomvariant met inkomensafhankelijke component (v2) pakt ongunstig uit voor de 

middeninkomens. Zij krijgen een extra huurverhoging opgelegd waardoor het percentage dat onder de 

betaalbaarheidsnormen terecht komt, stijgt van 1% naar 2% terwijl dat in beide andere varianten op 1% 

blijft.  

 

Grafiek 4: aandeel van totaal huurders dat onvoldoende overhoudt voor overige 

levensbehoeften. 

 

 

De uitkomsten voor de verschillende groepen kunnen natuurlijk bijgesteld worden door andere 

huurverhogingspercentages in de staffel te hanteren. 
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Huurinkomsten van de corporatie 

Met behulp van het rekenmodel van Hoffman Krul & Partners is voor alle deelnemende corporaties de 

huurruimte doorgerekend voor beide huursomvarianten. We hebben dit gedaan tot aan de door de 

corporatie gehanteerde streefhuur en - omdat de streefhuur verschoven kan worden - tot aan de 

wettelijk maximale huur. Uit de berekeningen wordt zichtbaar dat bij alle corporaties de huurruimte 

geleidelijk afneemt, omdat meer woningen tegen gestelde prijsplafonds (streefhuur dan wel maximale 

huur) aan komen. De huursomvariant met inkomensafhankelijke component biedt bij de meeste 

corporaties een beperkte extra huurruimte bij de nu gekozen percentages. Dit geldt echter niet voor alle 

corporaties. Bij corporaties die relatief veel lagere inkomens huisvesten, leidt de inkomensafhankelijke 

component juist tot minder ruimte voor huurverhoging. Dit kan verzacht worden door de 

inkomenscomponent minder sterk tot uitdrukking te brengen en de kwaliteitscomponent sterker.  

 

Bij de variant waarin wordt afgetopt op de streefhuur raken de meeste corporaties het huursomplafond 

niet. Voor corporaties die momenteel nog veel ruimte hebben tot streefhuur is het na doorgaans vijf jaar 

niet meer mogelijk om de totale huursom van 4,75% door te rekenen aangezien zij dan ook de 

streefhuren hebben bereikt.  

 

Werkproces 

Bij de start van de inkomensafhankelijke huurverhoging waren er de nodige kinderziektes, zoals 

problemen bij het opvragen van gegevens bij de Belastingdienst. Deze waren in 2014 nagenoeg 

opgelost. Wel hebben corporaties te maken met de bezwaarafhandeling van ongeveer 1% van de 

huurders waar het inkomen is gedaald in het laatste kalenderjaar. Dat kost gemiddeld een kwartier per 

bezwaar. De invoering van een huursombenadering, in welke variant ook, zal vooral van de 

beleidsafdeling veel inzet vragen omdat het huurbeleid opnieuw moet worden ingericht en desgewenst 

gedifferentieerd toegepast op de verschillende woningen. Het meest eenvoudig is het overnemen van 

de percentages die de minister toelaat, of een vast gedeelte daarvan. Er zijn dan weinig extra 

inspanningen te verwachten. Het zijn de keuzemogelijkheden die extra inzet vragen. Keuzes moeten 

immers gebaseerd zijn op een visie of beleidsstuk. En het gesprek over deze keuzes gevoerd worden, 

intern bij de corporatie en extern met de stakeholders zoals gemeente en bewonersvertegenwoordigers 

en - na vaststelling - met individuele huurders. Een meer gedifferentieerd systeem vraagt meer 

administratief (uitzoek)werk en differentiatie in de huuraanzeggingsbrieven. 

 

Nadere uitwerking 

Beide varianten van de huursombenadering geven een richting aan, maar behoeven nadere uitwerking 

voordat ze geïmplementeerd kunnen worden. Met behulp van de huurbestanden en het rekenmodel 

kunnen we de gekozen variant verder optimaliseren of verfijnen.  

 

Zo is het mogelijk om door te rekenen: 

 Hoe de varianten vormgegeven moeten worden om de huurtoeslag niet verder te laten stijgen 

dan een bepaald niveau.  

 Wat de effecten zijn op de betaalbaarheid als de inkomensgroep 34.000 euro tot 38.000 euro 

wordt onderscheiden.  

 Wat de effecten zijn wanneer je ook de huishoudenssamenstelling meeneemt. Het is 

waardevol om te onderzoeken of dit onderscheid gemaakt kan worden, omdat grotere 

huishoudens sneller een woonlastenprobleem hebben: ze hebben een grotere woning nodig 

om passend te wonen, maar hebben volgens het Nibud bij eenzelfde inkomen veel minder 

bestedingsruimte.  
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Naast verdere verfijning van de varianten is het belangrijk om afspraken te maken over de invloed van 

wijzigingen in de woningvoorraad door nieuwbouw, aankoop, verkoop en renovatie van woningen. 

Huurprijsstijgingen die worden doorgerekend na het uitvoeren van renovatie mogen immers niet ten 

koste gaan van de huursom. Dit zou een rem op renovatie betekenen met alle nadelige gevolgen van 

dien, zoals het niet behalen van de afspraken in het Energieakkoord.   
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1 Inleiding 

In het woonakkoord dat het kabinet begin 2013 sloot met D66, SGP en CU is afgesproken dat het 

huidige huurbeleid in 2015 wordt vervangen door de huursombenadering. Op 28 oktober 2014 liet 

minister Blok via een kamerbrief weten dat de huursombenadering in 2016 wordt ingevoerd en het Rijk 

in het voorjaar van 2015 met een uitwerking komt. Er was niet op tijd draagvlak voor een uitwerking om 

de regeling in 2015 te kunnen invoeren en daarnaast had het de voorkeur om de huursombenadering 

en het nieuwe WWS-puntenstelsel niet in hetzelfde jaar in te voeren.  

 

1.1 Varianten huursombenadering 

Om het Rijk te ondersteunen bij het maken van een uitwerking, stelde Platform31 samen met achttien 

partnercorporaties verschillende varianten van de huursombenadering. De huursombenadering maakt 

het mogelijk om een betere relatie te leggen tussen de prijs en kwaliteit van de woning. Aangezien de 

betaalbaarheid van de sociale huurwoningen onder druk staat, hebben we ervoor gekozen om 

betaalbaarheid ook als uitgangspunt te nemen bij de vormgeving van de varianten. Met een 

inkomensafhankelijke component kunnen corporaties bij de huurverhoging meer rekening houden met 

de bestedingsruimte van het huishouden.
2
 Dit leidde tot twee varianten voor de huursombenadering:  

 variant met een staffel in prijs-kwaliteit;  

 variant met een staffel in prijs-kwaliteit en een inkomensafhankelijke component.  

 

1.2 Gevolgen varianten 

De opgestelde varianten zijn doorgerekend en geoptimaliseerd aan de hand van een rekenmodel en 

huurbestanden van de deelnemende corporaties. Gezien de diversiteit van de corporaties (jong bezit, 

krimpgebied, hogedrukgebied, stedelijk, landelijk, groot, klein) hebben we gezocht naar een goede 

vertegenwoordiging van de sector over het land.  

 

Van de verschillende varianten brachten we de gevolgen in beeld voor de betaalbaarheid, huurtoeslag, 

huurinkomsten van de corporaties en het werkproces. Het gaat om een modelmatige rekenexercitie aan 

de hand van huurbestanden van de deelnemende corporaties, een rekenmodel en gegevens uit het 

WoON 2012. Dit betekent dat het onderzoek de verhouding tussen de huursomvarianten goed 

weergeeft en de verwachte effecten laat zien, maar geen voorspellende waarde heeft.  

 

1.3 Niet van toepassing particuliere verhuurders 

De keuze om betaalbaarheid op te nemen als criteria in het onderzoek en de doorrekeningen met 

alleen corporatiebezit, leidt ertoe dat dit onderzoek geen betrekking heeft op particuliere verhuurders. 

Particuliere verhuurders hebben geen maatschappelijke opgave en hebben daarom geen taak in het 

betaalbaar houden van de huren voor de laagste inkomensgroepen.  

   

_________ 
2 Of corporaties in hun huurbeleid rekening moeten houden met het inkomen is omstreden. Woonbond en Aedes stellen zich op het standpunt 

dat inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk. Tegelijkertijd gaan er stemmen op om, in het kader van de betaalbaarheid, de huren 

gematigd te houden voor huurders met een lager inkomen. Platform31 neemt hier geen standpunt over in, maar laat zien hoe varianten 

uitpakken voor de direct betrokkenen.  
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2 Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek betreft een modelmatige rekenexercitie waarbij aan de hand van huurbestanden van de 

deelnemende corporaties, een rekenmodel en gegevens uit het WoON 2012 de gevolgen van 

verschillende varianten van de huursombenadering zijn doorgerekend. We hebben de werkelijkheid zo 

dicht mogelijk benaderd. Het blijft echter een modelmatige rekenexercitie. Dit betekent dat het 

onderzoek de verhouding tussen de huursomvarianten goed weergeeft en de verwachte effecten laat 

zien, maar geen voorspellende waarde heeft.  

 

Het onderzoek bestaat uit de volgende fasen: 

 

Fase 1: Opstellen varianten 

Tijdens de startbijeenkomst op 28 oktober 2014 stelden de deelnemende corporaties, Platform31 en 

Hoffman Krul & Partners verschillende varianten van de huursombenadering. Dit resulteerde in de 

varianten die zijn doorgerekend.  

 

Fase 2: Schatting inkomensgegevens op basis van WoON 

Om de effecten van de variant met inkomensafhankelijke component op de huurinkomsten van de 

corporaties door te rekenen, hadden we een schatting nodig van het aantal huishoudens in de 

verschillende inkomenscategorieën per corporatie. Corporaties beschikken niet over deze gegevens. 

Vanwege de gevoeligheid rondom de privacy is ook geen gebruik gemaakt van de inkomensgegevens 

die corporatie verkregen hebben voor de huurverhoging van 2014. RIGO is daarom gevraagd om via de 

zeer uitgebreide steekproef van het WoON 2012 een schatting te maken van de inkomensgegevens per 

woningtype.  

 

Hiervoor zijn vier woningtypen onderscheiden op basis van type (eengezinswoning of 

meergezinswoning) en oppervlak (totaal oppervlak):  

 kleine eengezinswoningen van < 90 m2;  

 grote eengezinswoningen van 90 m2 of meer;  

 kleine appartementen van < 70 m2;  

 grote appartementen van 70 m2 of meer.  

 

Op basis van het werkgebied van de corporaties bepaalde RIGO eerst een referentiegebied, zodat er 

genoeg respondenten in het gebied waren om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Wanneer het 

werkgebied van een corporatie voldoende respondenten bevatte, dan werd dit werkgebied gebruikt. 

Wanneer er te weinig respondenten (< 200 corporatiehuurders) in het werkgebied van de corporatie 

waren, betrok RIGO de respondenten van soortgelijke gemeenten in de omgeving (op basis van G27 

en landsdeel). Zo hebben bijvoorbeeld de corporaties Nijestee en WoonFriesland dezelfde 

referentiegemeenten (Groningen, Leeuwarden en Emmen - de G27-steden in Noord-Nederland).  

 

Hoffman Krul & Partners koppelde de gegevens aan de huurbestanden van de corporaties en kende 

daarmee aan alle woningen – fictief maar wel representatief – inkomenscategorieën toe aan de 

individuele woningen van de corporaties.  
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Fase 3: Huurstijgingen per doelgroep en huurinkomsten  

Op basis van de huurbestanden van de deelnemende corporaties, de inkomensgegevens uit WoON 

2012 en met behulp van een rekenmodel, hebben we beide varianten doorgerekend en 

geoptimaliseerd. De deelnemende corporaties vormen met hun omvang en diversiteit (jong bezit, 

krimpgebied, hogedrukgebied, stedelijk, landelijk, groot, klein) een goede vertegenwoordiging van de 

sector. De basis van het rekenmodel brachten we de gevolgen in beeld voor:  

 De huurstijgingen voor de verschillende inkomenscategorieën.  

 De huurinkomsten van de corporatie. 

 

Hoffman Krul & Partners bepaalde eerst op basis van de huurbestanden per wooneenheid het nieuwe 

WWS-puntenaantal en de bijbehorende maximale huur. Indien de huidige huur hoger ligt dan de nieuwe 

maximale huur, is deze naar beneden bijgesteld. Deze huren zijn vervolgens gebruikt om de 

huursomvarianten door te rekenen.  

 

De streefhuur is een huurprijs die een corporatie zelf bepaalt. Deze is vaak gebaseerd op een 

percentage tot maximaal redelijk, afgetopt op de verschillende huurtoeslaggrenzen. Corporaties 

bepalen zelf de streefhuur en kunnen deze dus ook wijzigen, waardoor meer of minder 

verdiencapaciteit ontstaat. We gaan er bij dit onderzoek vanuit dat de streefhuur is gebaseerd op de 

balans tussen de noodzakelijke huuropbrengsten van de corporatie, de betaalbaarheid van de 

woningen en - voor sommige corporaties - de marktprijzen in het gebied. Aangezien corporaties voor 

wie dit onvoldoende is de streefhuur kunnen ophogen en daarnaast het Rijksbeleid geen streefhuur 

kent, hebben we ervoor gekozen om ook de huurruimte tot maximaal redelijk in beeld te brengen. Let 

wel; dit is uiteraard niet wenselijk en ook niet wat corporaties van plan zijn. Deze exercitie is louter 

bedoeld om de theoretische huurruimte weer te geven.  

 

Dit leidt tot de onderstaande varianten:  

IA  Dit is de inkomensafhankelijke variant. In de IA variant wordt de huur voor de hogere en 

middeninkomens afgetopt op maximaal redelijk. Voor de andere inkomensgroepen op 

streefhuur. Bij nieuwe verhuringen wordt de woning voor streefhuur aangeboden.  

 

IAmax  In de IAmax variant geldt voor alle inkomensgroepen de maximale huur als plafond, zowel bij 

de huurverhoging als bij een nieuwe verhuring. 

 

ZIA Dit is de variant zonder inkomensafhankelijke huurverhoging en waarbij de streefhuur het 

plafond is bij zowel de huurverhoging als de nieuwe verhuring.  

 

ZIAmax  Dit is de variant zonder inkomensafhankelijke huurverhoging en waarbij de maximaal redelijke 

huur het plafond is bij zowel de huurverhoging als de nieuwe verhuring 

 

Fase 4: Betaalbaarheid en hoogte van de huurtoeslag 

Fase 4 is door RIGO uitgevoerd. Om de betaalbaarheid te bepalen zijn zowel de hoogte van de huur als 

het inkomen van belang. De fictieve huishoudensinkomens in het rekenmodel zijn weliswaar 

representatief voor de corporatie als geheel, maar niet op huishoudensniveau. In het WoON staan 

woning- en huishoudengegevens op microniveau over bijna 17.400 huurders van zelfstandige 

corporatiewoningen. Daarmee kan nauwkeuriger een inschatting worden gemaakt van de gevolgen van 

beide varianten voor de individuele huurder en het beslag op de huurtoeslag. Een beperking van het 

WoON is dat niet bekend is welke streefhuur de betreffende verhuurder hanteert. Op basis van de 
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streefhuuropgaven van de deelnemende corporaties heeft RIGO een aanname gedaan van 80% van de 

maximale huur op basis van oude WWS voor eengezinswoningen en 85% van maximale huur op basis 

van oude WWS voor meergezinswoningen.  

 

Er zijn de drie varianten doorgerekend: 

Huidig (v0)   = huurverhoging op basis van het inkomen  

Huursom-IA (v1)   = huursomvariant met inkomensafhankelijke component 

HuursomZIA (v2)  = huursomvariant zonder inkomensafhankelijke component 

  

Voor deze varianten zijn voor een periode van vijf jaar de veranderingen in beeld gebracht van de:  

 kale huur 

 rekenhuur (kale huur + subsidiale servicekosten) 

 huurtoeslag (gemiddeld maandelijks bedrag aan huurtoeslag) 

 netto huur (rekenhuur – huurtoeslag) 

 woonlasten (netto huur + energielasten) 

 betaalbaarheid (percentage huurders met hogere woonlasten dan bestedingsruimte op basis 

van basisbedragen Nibud inclusief sociale participatie, meer informatie over de gehanteerde 

betaalbaarheidsnormen vindt u in bijlage 2). 

 

Fase 5: Klankbordgroep  

De resultaten van het onderzoek zijn op 4 februari 2015 besproken in een klankbordgroep van 

relevante stakeholders. Hierbij waren aanwezig; Woonbond, Aedes, IVBN, Vastgoedbelang, ministerie 

van BZK, Steunpunt Wonen Amsterdam en VNG. De informatie die tijdens deze bijeenkomst naar 

voren kwam is verwerkt in het voorliggende rapport.  
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3 Huidig huurbeleid en 
huursombenadering 

3.1 Huidige huurbeleid 

Het huidige rijkshuurbeleid biedt corporaties de mogelijkheid bij de jaarlijkse huuraanpassing 

onderscheid te maken naar drie inkomenscategorieën. Het Rijk beoogt hiermee om meer doorstroming 

te krijgen bij huurders met een relatief hoog inkomen (de scheefwoners). De afgelopen twee jaar golden 

de volgende percentages (inkomen prijspeil 2012): 

 

 Inkomens < 33.614 euro: 1,5% bovenop de inflatie van 2,5% = 4% totaal  

 Inkomens 33.614 tot 43.000 euro: 2,0% bovenop de inflatie van 2,5% = 4,5% totaal  

 Inkomens > 43.000 euro: 4,0% bovenop de inflatie van 2,5% = 6,5% totaal 

 

Het percentage dat het Rijk aangeeft als maximum is niet afhankelijk van de hoogte van de huidige 

huur of de kwaliteit van de woning, voor zover de maximale huurprijs op basis van het 

woningwaarderingsstelsel (WWS) niet overschreden wordt.  

 

Corporaties hebben de ruimte om binnen de aangegeven maximumpercentages eigen beleid te maken. 

Sommige corporaties passen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging niet toe, of hanteren 

lagere percentages. Verder differentiëren corporaties hun huuraanpassing soms wel naar kwaliteit. 

Ruimte hiervoor is afhankelijk van de financiële doelstellingen. De verhuurdersheffing was bij veel 

corporaties een aanleiding om de ruimte voor de maximale huurverhoging grotendeels of volledig te 

benutten. Uit een enquête van Aedes bleek dat in 2014 80% van corporaties de inkomensafhankelijke 

huurverhoging had doorgevoerd, ten opzichte van tweederde in 2013. Woningcorporaties verhoogden 

de huren in 2014 gemiddeld met 3,9%. 

 

Corporaties hebben beperkte ruimte om de huur bij lopende contracten te verhogen, maar kunnen wel 

bij leegkomst de huur sterk verhogen, met de wettelijke maximale huur als plafond. De afgelopen jaren 

hebben corporaties de huren volop geharmoniseerd . Die verhoging kwam in 2013 gemiddeld uit op 

24,3% (Bron: CFV). De huur is hierdoor voor nieuwe huurders vaak fors hoger dan huurders die al 

langer een huurcontract hebben. Zeker in het geval dat woningen recent gerenoveerd zijn, betalen de 

zittende huurders relatief lage prijzen. Corporaties rekenen vaak niet de volledige huuraanpassing als 

gevolg van de verhoogde kwaliteit door aan de zittende bewoners om voldoende draagvlak te behalen 

voor collectieve verbeteringen. Dit versterkt nog eens het effect van de huuraanpassing bij mutatie. 

 

Aangezien overal dezelfde huurstijgingspercentages gelden, krijgen huurders die recent een woning 

hebben betrokken én een relatief hoge huur hebben ook nog eens een hogere (absolute) huurstijging 

doorgerekend. De huurprijzen voor vergelijkbare woningen komen hierdoor steeds verder uit elkaar te 

liggen.  

 

3.2 Huursombenadering 

De kern van de huursombenadering is dat het Rijk een maximum stelt aan de totale huurstijging per 

corporatie. Daarbinnen heeft de corporatie de vrijheid - binnen door het Rijk opgestelde kaders - om de 
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huur te variëren zodat de prijs en kwaliteit goed op elkaar afgestemd kunnen worden. De 

huursombenadering is niet nieuw. Staatsecretaris Heerma introduceerde in 1993 de 

huursombenadering die van kracht bleef tot het moment dat het kabinet-Balkenende tot inflatievolgend 

huurbeleid over ging. Ook in deze periode had de huursombenadering tot doel om de verschillen in 

prijs-kwaliteitverhouding tussen vergelijkbare woningen te verminderen. Er was een tabel met staffel 

waarbij het toegestane percentage huurverhoging hoger was naarmate het percentage van de huur ten 

opzichte van maximaal toegestane huur lager was. Het maximale huurstijgingspercentage voor sociale 

huurwoningen was 5,5%.  

 

De huursombenadering kan het Rijk op verschillende manieren vormgeven. Vanuit het Rijk zijn 

beperkte uitgangspunten benoemd. Zo is aangegeven dat verhuurders de verhuurdersheffing moeten 

kunnen blijven betalen. Daarnaast heeft minister Blok op 11 april 2014 in een Kamerbrief aangegeven 

dat de huursombenadering voor corporaties naast de reguliere huurverhoging ook de huurharmonisatie 

zal omvatten. Hierbij gaat het zowel om woningen die na mutatie worden verhuurd in de sociale sector 

als om woningen die vanuit een sociale huurstelling na leegkomst geliberaliseerd worden verhuurd. Op 

deze manier wil het Rijk corporaties stimuleren meer evenwicht aan te brengen tussen huren van 

lopende huurcontracten en nieuwe verhuringen. Door ook liberalisaties erbij te betrekken ligt een rem 

op het commercieel verhuren van woningen. 
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4 Betaalbaarheid van het sociaal 
wonen 

De betaalbaarheid van de sociale huursector is al langer een onderwerp van gesprek, maar stond nooit 

zo prominent op de agenda als nu. Aangezien betaalbaarheid een belangrijk criterium is in dit 

onderzoek, beschrijven we hieronder de ontwikkelingen in de betaalbaarheid van het sociaal wonen.  

 

Tot voor kort werden de woningen onder de huurtoeslaggrens als betaalbaar bestempeld. Vanuit de 

huurtoeslag wordt immers een bijdrage geleverd en mocht de huur dan toch te hoog zijn, dan waren er 

voldoende goedkopere woningen beschikbaar. Onrendabele toppen op nieuwbouw werden 

opgevangen door verkoop, een toenemende omvang van de leningenportefeuille en in enkele gevallen 

uit optimistische bedrijfswaardeparameters. Hierdoor kon steeds meer kwaliteit aan de woningvoorraad 

worden toegevoegd. Dit werd nog eens gestimuleerd door het Rijk via de Investeringsbudgetten 

Stedelijke Vernieuwing (ISV) en door gemeenten via prestatieafspraken. Iedereen leek er beter van te 

worden, totdat het tij keerde. Deels sluimerend, en deels onvoorzien.  

 

Eerst de sluimerende ontwikkelingen. Mutaties in de voorraad door sloop-nieuwbouw en 

woningrenovatie hebben geleid tot een hoger puntenaantal per woning en daarmee een hogere 

maximale huur. Extra woningkwaliteit leidt pas toch extra woonlasten als deze ook doorberekend 

worden aan de huurder. En dat is in steeds hogere mate het geval. De verhuurdersheffing, het Vestia-

debacle, maar ook verliezen op grondposities en derivaten hebben ertoe geleid dat corporaties hun 

streefhuurbeleid verhogen. Deze ontwikkeling hadden weinigen voorzien. Uit onderzoek van Woonbond 

in 2012 blijkt dat corporaties gemiddeld 72% van de maximaal toegestane huur doorberekenen en een 

streefhuurbeleid van gemiddeld 81,4% hebben. Verschillende corporaties hebben een streefhuurbeleid 

van 95% of zelfs 100%. In combinatie met verhoogde puntenaantal en daarmee hogere maximaal 

toegestane huren, leidt dit langzamerhand tot steeds hogere huren. Voor zittende huurders stegen de 

huren gemiddeld 9,2% in twee jaar tijd. Bij huurharmonisatie na mutatie werd de huur in 2014 met 

22,6% verhoogd. De huurtoeslag - die het grootste deel van de huurstijgingen opvangt – is in 2012 

versoberd. Het deel van de huur tussen de kwaliteitskortingsgrens (403,06 euro) en de aftoppingsgrens 

(576 euro voor een-/tweepersoonshuishouden en 618 euro voor drie-/meerpersoonshuishouden) werd 

niet langer voor 75% gesubsidieerd maar voor 65%. Dus meer huur en minder huurtoeslag. Daar komt 

nog eens een daling van het huishoudensinkomen bovenop. In de periode 2009 tot 2012 is het 

huishoudensinkomen van huurders met 6% gedaald (WoON 2012). Uit de Kamerbrief Jaarverslag Wet 

huurtoeslag (augustus 2014) blijkt dat deze trend zich heeft doorgezet. Dit uit zich in de forse stijging 

van de huurquote; de gemiddelde huurquote komt in 2012 uit op 26%; een stijging van 10% in 3 jaar 

(WoON2012). 
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5 Varianten huursombenadering 

Platform31 heeft samen met haar achttien partnercorporaties verschillende varianten van de 

huursombenadering opgesteld. De deelnemers vonden het belangrijk om met het huurbeleid – naast 

een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit – ook betaalbaarheid voor de huurder als uitgangspunt 

te nemen. Met een inkomensafhankelijke component kunnen corporaties bij de huurverhoging meer 

rekening houden met de bestedingsruimte van het huishouden en kunnen de lagere inkomens worden 

ontzien.  

 

Dit leidde tot twee varianten:  

1. Variant met staffel prijs-kwaliteitsverhouding en een inkomensafhankelijke component. 

2. Variant met staffel prijs-kwaliteitsverhouding en zonder inkomensafhankelijke component. 

 

5.1 Prijs-kwaliteitstaffel 

De prijs-kwaliteitstaffel is gebaseerd op de verhouding tussen de huidige kale huur en de maximaal 

redelijke huur (kale huur delen door de maximaal redelijke huur). We hebben in het rekenmodel 

gekozen om drie staffelgroepen te hanteren. De staffelpercentages zijn zodanig opgesteld dat alle drie 

de categorieën op een redelijke manier gevuld zijn met woningen. Hieronder is voor in totaal 346.707 

woningen van de achttien deelnemende corporaties in beeld gebracht in welke prijs-kwaliteitcategorie 

deze zich bevinden.  

 

Tabel 4: spreiding woningen over huurtabel. 

Prijs-kwaliteit Percentage woningen  

0% tot 65% 28% 

65% tot 82,5% 52% 

82,5% tot 100% 20% 

Totaal 100% 

 

De huurverhogingspercentages zijn gebaseerd op de huurbestanden van de corporaties en het 

uitgangspunt om de totale huurruimte van de corporaties gelijk te houden.  

Dit leidt tot de onderstaande tabel. 

 

Tabel 5: Huurverhogingspercentage boven inflatie v2. 

Prijs-kwaliteit Huurverhoging boven inflatie 

0% tot 65% 3% 

65% tot 82,5% 

 

2% 

82,5% tot 100%  1% 

 

5.2 Inkomensafhankelijke staffel 

Bij de variant met de inkomensafhankelijke component komt er een extra lastendruk voor de midden- 

en hogere inkomensgroepen, wat ten goede komt aan de lastendruk voor de lagere inkomens. De 
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totale huursom blijft immers gelijk. Omdat uit de Nibud-rapportage ‘Betaalbare woonlasten’ blijkt dat met 

name minima weinig bestedingsruimte hebben en daar dus de meeste betaalbaarheidsproblemen te 

verwachten zijn, is ervoor gekozen om hiervoor een aparte inkomenscategorie aan te maken.  

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de inkomensgrenzen van 34.085 euro en 43.602 euro 

die in het huidige inkomensafhankelijke huurbeleid worden gehanteerd (prijspeil 2012) en 15.000 euro 

voor de minima als versimpelde afronding van 110% van bijstandsniveau. Dit leidt tot de onderstaande 

tabel 6.  

 

Tabel 6: Huishoudensinkomen. 

Categorie Huishoudensinkomen 

110% van bijstandsniveau Lager dan € 15.000,-  

Overige primaire doelgroep en secundaire doelgroep Tussen de € 15.000,- en € 34.085,- 

Middeninkomens Tussen de € 34.085,- en € 43.602,- 

Hogere inkomens  Hoger dan € 43.602,-  

 

Gecombineerd met de prijs-kwaliteitsstaffel stelden we onderstaande tabel op met maximum 

verhogingspercentages: 

 

Tabel 7: Huurverhoging boven inflatie, bij variant prijs-kwaliteit en inkomensafhankelijk (v1). 

Prijs-kwaliteit 

 

110% 

bijstand: < 

€15.000,- 

EU-doelgroep: 

€15.000,-- 

€34.085,- 

Middeninkomens:  

€34.085,- - €43.602,- 

hogere 

inkomens: 

> €43.602,-  

0% tot 65% 0 % 3% 4% 5% 

65% tot 83% 

 

0 % 2% 3% 4% 

83% tot 100%  0 % 1% 2% 3% 

 

De verdeling van de 346.707 woningen van de achttien deelnemende corporaties over de tabel ziet er 

als volgt uit: 

 

Tabel 8: Tabel spreiding woningen over huurtabel. 

Prijs-kwaliteit staffel 110% van 

bijstandsniveau 

Rest primaire en 

secundaire 

doelgroep 

Midden Hoger totaal 

0% tot 65% 1 4,93% 15,90% 3,51% 4,17% 28,52% 

65% tot 82,5% 2 9,70% 28,82% 5,96% 7,08% 51,56% 

82,5% tot 100% 3 4,17% 11,17% 2,14% 2,45% 19,92% 

  totaal 18,79% 55,89% 11,61% 13,71% 100,00% 

 

We maakten in dit onderzoek geen onderscheid naar de huishoudenomvang, terwijl dit van grote 

invloed is op de betaalbaarheid. Het maakt immers nogal uit of je met vier personen of één persoon van 

een inkomen van 25.000 euro moet leven. Daar komt bij meerpersoonshuishouden een grotere en 

daarmee duurdere woning nodig hebben om passend te wonen. Indien het Rijk ervoor kiest om 

rekening te houden met de bestedingsruimte van het huishouden in de huursombenadering, is het 

wenselijk om te onderzoeken of het mogelijk is om ook rekening te houden met de huishoudenomvang.  
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5.3 Uitgangspunten bij beide varianten 

Bij de verschillende varianten hanteren we de volgende uitgangspunten:  

  

Aftoppen op streefhuur of maximale huur 

De huurprijs kan niet verder stijgen dan de maximale huur of de streefhuur. Bij de variant zonder 

inkomensafhankelijke component worden alle huren afgetopt op de streefhuur. Bij de 

inkomensafhankelijke variant wordt de huur voor de minima en doelgroep afgetopt op de streefhuur en 

groeit de huur voor de midden- en hogere inkomensgroepen door tot de maximale huur.
3
 Na mutatie 

wordt de woning weer aangeboden voor de streefhuur. 

 

Huurprijsstijging + mutatie = 2,75% boven inflatie  

In het akkoord tussen minister Blok en Aedes is afgesproken dat de totale huurruimte van de 

corporaties met de huursombenadering gelijk blijft aan de huidige huurruimte. We zijn er in het 

onderzoek vanuit gegaan dat dit uitgangspunt gehanteerd blijft. Ook het uitgangspunt dat de 

huurstijging bij mutatie wordt opgenomen in de totale huursom is gehanteerd. Dit leidt tot een 

huurruimte van 2,75% boven inflatie. Voor de inflatie hebben we voor de gehele periode 2% gerekend.  

 

Inflatie op streefhuur, bevriezing boven streefhuur 

Als de huidige huur van huishoudens met een inkomen onder de 34.000 euro hoger is dan de 

streefhuur, wordt deze bevroren. De huur zal als gevolg van de inflatie naar de streefhuur toegroeien. 

Indien de huur gelijk is aan de streefhuur, wordt een inflatievolgende huurverhoging gehanteerd. 

 

Huurverhogingen 2015 ontbreekt in berekeningen.  

We hebben voor het model de huurprijzen van eind 2014 als nulpunt gehanteerd en hiervoor de 

huurstijgingen van beide huursomvarianten in beeld gebracht. Dit betekent dat de huurstijging van 

2015, waarin nogmaals het huidige inkomensafhankelijke huurbeleid geldig is, ontbreekt in de 

berekeningen. Aangezien onduidelijk is welke huurverhogingen de corporaties gaan doorvoeren en ook 

onbekend is welke huren inkomensafhankelijk worden verhoogd, was het onmogelijk de huurverhoging 

2015 te verwerken. Gezien de modelmatige benadering van het onderzoek en het verkennende 

karakter is dat geen probleem.  

 

Streefhuur 

Voor de streefhuur hebben we de absolute streefhuur gehanteerd die de corporaties in 2014 

gebruikten, jaarlijks met inflatie verhoogd.  

 

Aftoppen op streefhuur of maximale huur 

Voor huishoudens met een inkomen onder de 34.000 euro wordt de huur bij de huurverhoging afgetopt 

op streefhuur. Bij huishoudens met een inkomen hoger dan 34.000 euro groeit de huur door naar 

maximaal redelijk. Na mutatie wordt de huurprijs weer naar streefhuur gebracht.  

 

Gevolgen van de varianten  

Voor de twee varianten hebben we een aantal gevolgen in beeld gebracht voor zowel de huurders, 

Rijksoverheid en de corporaties.  

_________ 
3 In de bijlage zijn ook de resultaten opgenomen van beide varianten waarbij de huurverhoging wel wordt doorgezet tot de maximale huur. 



 

Verkenning huursombenadering 

26 

Dit zijn:  

1) Betaalbaarheid voor de huurders. 

2) Omvang van de huurtoeslag. 

3) Huurinkomsten van de corporatie. 

4) Procesmatige gevolgen. 

 

In de volgende hoofdstukken worden deze gevolgen toegelicht. 
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6 Gevolgen voor de betaalbaarheid 

De huren voor zittende huurders zijn in twee jaar met 9,2% gestegen. De huur voor nieuwe huurders 

steeg in 2014 met gemiddeld 22,6%t.
4
 Steeds meer huishoudens komen onder de in dit onderzoek 

gehanteerde normen of krijgen te maken met betalingsachterstanden. In 2013 kon 28% van de 

huurders in de gereguleerde sector door de hoge woonlasten minimale kosten voor noodzakelijke 

uitgaven en sociale participatie niet betalen (bron: RIGO 2013). Dat blijkt ook uit het stijgende aantal 

huisuitzettingen. Uit de corporatiemonitor van Aedes blijkt dat in 2013 bijna 7.000 huurders hun huis zijn 

uitgezet, 8% meer dan in 2012. 

 

6.1 Huurstijgingen per inkomenscategorie 

Voor het onderzoek is voor iedere corporatie afzonderlijk in beeld gebracht wat de huurprijsstijgingen 

zijn voor de verschillende inkomenscategorieën. We brengen hieronder een corporatie in beeld met een 

relatief kleine afstand tussen huidige huur en de streefhuur en een corporatie met een grote afstand 

tussen de huidige huur en de streefhuur. De variant zonder inkomensafhankelijke component is niet 

uitgesplitst naar doelgroep, aangezien hier voor elke doelgroep dezelfde stijgingspercentage gelden.  

 

In alle berekeningen zie je dat de huurruimte in de loop der jaren afneemt, omdat meer woningen aan 

het plafond van streefhuur of maximale huur komen. Ook zie je logischerwijs dat bij 

inkomensafhankelijke varianten de hogere inkomens hogere huurverhogingen krijgen.  

 

De minima110% krijgen een inflatievolgende huurverhoging. Omdat sommige huurders op dit moment 

een kale huur hebben boven de streefhuur, wordt hun huur bevroren. Dat verklaart dat de eerste jaren 

de huurstijging bij de minima gemiddeld lager is dan inflatie, omdat steeds meer streefhuren de kale 

huur inhalen, neemt de gemiddelde huurstijging bij de minima toe. 

 

_________ 
4 Companen, Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2014. 
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De rode lijn geeft de maximale huursomstijging aan, uitgaande van 2,75% boven inflatie. De grijze lijn is de inflatie. 

(zie ook bijlage 4). 
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Op basis van de in fase 1 gemaakte berekeningen kunnen we concluderen dat de huurverhoging 

ongeveer gelijk verdeeld wordt over de verschillende inkomenscategorieën in de variant zonder 

inkomenscomponent. In hoeverre dit leidt tot betaalbaarheidsproblemen kunnen we in deze 

berekeningen niet aangeven. Daarvoor is gedetailleerde informatie van het huishouden vereist. Daarom 

is in fase 2 door RIGO een berekening op basis van het WoON 2012 gemaakt. Hierin staan woning- en 

huishoudengegevens op microniveau over bijna 17.400 huurders van zelfstandige corporatiewoningen. 

 

Er is voor dit onderdeel dus niet gerekend met de door de corporaties aangeleverde huurbestanden. 

Hier zaten immers alleen fictieve huishoudensinkomens aan gekoppeld en geen daadwerkelijke 

huishoudens zoals in het WoON wel aanwezig zijn. 

 

RIGO bracht de effecten van de varianten op de betaalbaarheid voor de verschillende 

inkomensgroepen en op de huurtoeslag in beeld en deze vergeleken met het huidige huurbeleid. Een 

beperking van het WoON is dat hierin geen streefhuren zijn opgenomen. Op basis van de 

streefhuuropgaven van de deelnemende corporaties heeft RIGO een aanname gemaakt van 80% van 

de maximale huur op basis van het oude WWS voor eengezinswoningen en 85% van maximale huur op 

basis van het oude WWS voor meergezinswoningen.  

 

Om het effect op de huurtoeslag inzichtelijk te maken, is vervolgens vastgesteld welke huurders recht 

hebben op huurtoeslag en berekend hoeveel huurtoeslag de huurders krijgen op basis van de huidige 

regeling. Op basis van de berekende huurprijzen en huurtoeslag is per huurder de netto huurlasten 

berekend. Om te bepalen of deze huurlasten betaalbaar zijn voor de betreffende huurders, zijn de netto 

huurlasten afgezet tegen de betaalbaarheidsnormen. De norm voor betaalbaarheid die in dit onderzoek 

is gehanteerd is gebaseerd op de Nibud ‘plus’-variant van de budgetbenadering. In bijlage 2 staat meer 

informatie over de gehanteerde betaalbaarheidsnorm. 

 

Er zijn de drie varianten doorgerekend: 

Huidig (v0)  = huidige inkomenafhankelijke huurverhoging 

HuursomIA (v1)  = huursomvariant met inkomensafhankelijke component 

HuursomZIA (v2)  = huursomvariant zonder inkomensafhankelijke component 

  

Voor deze varianten zijn de veranderingen in beeld gebracht van de:  

 kale huur; 

 rekenhuur (kale huur + subsidiale servicekosten); 

 huurtoeslag (gemiddeld maandelijks bedrag aan huurtoeslag); 

 netto huur (rekenhuur – huurtoeslag); 

 woonlasten (netto huur + energielasten); 

 betaalbaarheid (percentage huurders met hogere woonlasten dan bestedingsruimte op basis 

van basisbedragen Nibud incl. sociale participatie). 

 

In dit hoofdstuk brengen we alleen de gevolgen voor de kale huurprijs, de woonlasten en 

betaalbaarheid per inkomenscategorie in beeld. De gevolgen voor de huurtoeslag komen aan de orde 

in het volgende hoofdstuk. De tabellen met de gevolgen voor de rekenhuur en netto huur zijn vindbaar 

in de bijlagen, evenals de uitgebreide tabellen voor alle thema’s.  
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Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het prijspeil is constant gehouden. Dit betekent dat zowel de huurprijzen, de inkomens en 

huurtoeslagnormen op 0% inflatie zijn gezet.  

 Het onderzoek is beperkt tot de effecten bij zittende huurders, omdat de nieuwe huurders na 

mutatie onbekend zijn.  

 De berekeningen gaan over vijf jaar: van t=0 t/m t=5.  

 Aangezien de resultaten landelijk in beeld zijn gebracht, is geen huursomplafond opgenomen. 

In praktijk zullen de percentages waarschijnlijk lager zijn dan in de tabellen aangegeven omdat 

verschillende corporaties de maximale huurstijging per woning niet mogen vragen omdat ze 

dan boven de huursom uitkomen. Dat doet echter geen afbreuk aan het mechanisme dat we 

met de berekeningen willen laten zien.  

 Het gaat om uitkomsten van corporatiewoningen die op t=0 een huur onder de 

huurtoeslaggrens hebben.  

 

Bij de huursomvariant met inkomensafhankelijke component lopen de huurprijzen van midden- en 

hogere inkomens tot de maximale huur en voor de minima en EU-doelgroep tot streefhuur. Bij de 

variant met het huidige huurbeleid en bij de huursomvariant zonder inkomensafhankelijke component 

hanteren we voor alle doelgroepen de streefhuur.  

 

6.2 Gemiddelde kale huurprijs 

Hieronder is de gemiddelde kale huurprijs per doelgroep zichtbaar voor een periode van vijf jaar. In de 

laatste kolom is het stijgingspercentage weergegeven. Het verschil in stijgingspercentages per 

doelgroep bij de variant huursomZIA is afkomstig van het verschil in prijs-kwaliteit van de woning. 

Lagere inkomensgroepen wonen minder vaak in een woning met een lage prijs-kwaliteitsverhouding 

dan de hogere inkomensgroepen. Hogere inkomensgroepen wonen iets vaker in een woning met een 

lage prijs ten opzichte van de kwaliteit, waardoor ze gemiddeld een iets hogere huurstijging krijgen. 

 

In de tabel is zichtbaar dat de huurprijs voor hogere inkomensgroepen in de variant huursomIA sneller 

stijgt dan bij de variant huursomZIA. De lastenverzwaring bij de midden- en hogere inkomens komt ten 

gunste van de minima tot 110% die met de variant huursomIA geen huurprijsstijging krijgen.  
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Tabel 9: Kale huurprijs. 

 

  

 

 

6.3 Woonlasten 

Hieronder zijn de gemiddelde woonlasten per doelgroep in beeld gebracht. Bij de huursomZIA variant 

krijgen de minima110% een woonlastenstijging van 5,3% terwijl de woonlasten in de huursomIA variant 

gelijk blijven. De woonlastenstijging komt bij de variant huursomIA te liggen bij de midden- en hogere 

inkomens die prijsstijgingen van 11% resp. 15% krijgen (ten opzichte van beide 6,7% in de variant 

huursomZIA.  
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Tabel 10: Gemiddelde woonlasten. 

 

 

6.4 Betaalbaarheid 

In onderstaande tabellen is het percentage huishoudens in beeld gebracht dat momenteel onder de in 

dit onderzoek gehanteerde betaalbaarheidsnorm zit en de wijzigingen daarop als gevolg van de 

varianten. Het grootste verschil is zichtbaar bij de minima tot 110%. Bij het huidige huurniveau heeft 

reeds 50% na het betalen van de huur onvoldoende over voor de overige noodzakelijke posten voor 

levensonderhoud. Indien het huidige huurbeleid wordt voortgezet met 1,5% extra huurverhoging voor 

deze groep stijgt het percentage huishoudens dat onder de betaalbaarheidsnormen valt verder naar 

54%. Bij de variant ZIA blijft dit percentage stabiel op 50%. De variant huursomZIA leidt ertoe dat 55% 

van hen te hoge woonlasten krijgt. 
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Het ontzien van de minima heeft gevolgen voor de andere doelgroepen. Zichtbaar is dat bij beide 

huursomvarianten het percentage stijgt van 20 naar 23% ten opzichte van 22% bij voorzetting van het 

huidige huurbeleid.  

 

De ZIAvariant pakt ongunstig uit voor de middeninkomens. Zij krijgen een extra huurverhoging 

opgelegd waardoor het percentage dat onder de armoedegrens terecht komt stijgt van 0% naar 1% 

terwijl dat in beide andere varianten gelijk blijft. Dit betreft de middeninkomens in relatief dure 

huurwoningen waar nog wel de nodige ruimte tot de maximale huur is. 

 

Tabel 11: Percentage te hoge woonlasten. 
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7 Gevolgen voor de huurtoeslag 

Voor huurtoeslagontvangers wordt het overgrote deel van de huurstijgingen gecompenseerd door de 

huurtoeslag; in het regeerakkoord is daartoe een extra bedrag voor huurtoeslag opgenomen, oplopend 

naar 420 miljoen euro. Als gevolg van de verhoging van de huren is de huurtoeslag echter al meer 

gestegen dan verwacht. In het jaarverslag over de huurtoeslag dat minister Blok 29 augustus 2014 naar 

de Tweede Kamer verstuurde, staat aangegeven dat het aantal huurtoeslagontvangers in 2011 met 

2,4% is gestegen. Vooral meerpersoonshuishoudens met bewoners onder de 65 jaar ontvingen vaker 

huurtoeslag. Uit de voorlopige cijfers voor 2012 en 2013 blijkt dat de het aantal huurtoeslagontvangers 

in deze periode met 3,9% respectievelijk 3,5% is gestegen.  

 

Als deze stijging doorzet, is er een kans dat de huurtoeslag in haar huidige vorm onder druk komt te 

staan. Huurders worden hiermee steeds afhankelijker van een subsidie waarvan de houdbaarheid in 

het geding komt. Het is daarom voor zowel het Rijk als voor de huurders en verhuurders van belang te 

bezien bij welke variant de uitgaven aan de huurtoeslag meer of minder stijgen.  

 

7.1 Gevolgen varianten op omvang huurtoeslag 

Bij de doorrekeningen van RIGO zijn met name de totaalpercentages interessant aangezien deze het 

volledige stijgingspercentage aangeven. De huurtoeslag stijgt met 8,1% bij voortzetting van het huidige 

huurbeleid, 8,8% bij de variant huursomIA en 12% bij de variant huursomZIA. Het valt op dat de 

huursomIA tot meer huurtoeslaguitgaven leidt dan de huidige huurverhoging. Dat heeft te maken met 

de gehanteerde percentages in de staffel. De huidige huurverhoging kent weliswaar 1,5% boven inflatie 

voor inkomens tot de 33.614 euro, maar in de staffel loopt deze voor huurtoeslagontvangers op tot 3% 

boven inflatie bij een huur onder de 65% van het maximum. 
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Tabel 12: Ontwikkelingen huurtoeslag. 
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8 Gevolgen voor de huurinkomsten 
van de corporatie 

We hebben per corporatie in beeld gebracht welke gevolgen de varianten hebben voor de 

huurinkomsten. De omvang van de verschillende inkomenscategorieën in het bezit bepaald welke 

variant de meeste huurruimte biedt voor de betreffende corporatie. RIGO maakte op basis van het 

WoON 2012 een schatting van de inkomensgegevens van de huurders. Hieronder is een tabel 

opgenomen met de huurruimte in het eerste jaar van beide varianten tot aan de streefhuur zoals die 

eind 2014 gehanteerd werd door de deelnemende corporaties.  

 

Tabel 13: Huurruimte. 

Corporatie  VariantIA  VariantZIA  Verschil  

BrabantWonen  4,08%  3,83%  0,25%  

Centrada  5,03%  4,70%  0,33%  

DeltaWonen  5,58%  5,46%  0,12%  

EigenHaard  5,52%  5,26%  0,26%  

Mitros  4,94%  4,74%  0,21%  

Nijestee  4,37%  4,62%  -0,25%  

OpenbaarBelang  4,87%  4,73%  0,15%  

Portaal  4,25%  4,01%  0,24%  

SWZ  4,98%  4,89%  0,08%  

Vidomes  4,06%  3,42%  0,64%  

Waterweg Wonen  4,53%  4,47%  0,06%  

Welbions  4,21%  4,27%  -0,06%  

WonenLimburg  3,87%  3,55%  0,32%  

Woonbron  4,41%  4,35%  0,06%  

WoonFriesland  3,59%  3,32%  0,27%  

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 4,37%  4,01%  0,37%  

Woonpartners Midden-Holland  4,71%  4,95%  -0,24%  

Woonstad Rotterdam 4,25%  4,18%  0,07%  

Totaal  4,54%  4,36%  0,18%  

 

Tabel 13 laat zien dat de inkomensafhankelijke variant voor de meeste corporaties gunstiger uitpakt. 

Voor drie corporaties komt de huursomvariant zonder inkomensafhankelijke component er gunstig uit. 

Het totaalverschil tussen beide varianten is met 0,18% gering te noemen.  

 

Bij deze tabel is voor de EU-doelgroep de huurstijging doorgerekend tot aan streefhuur en voor de 

midden- en hogere inkomensgroepen tot de maximale huur.  

 

Streefhuur en maximale huur 

In tabel13 is verder zichtbaar dat de huurruimte die corporaties hebben tot aan de streefhuur aanzienlijk 

verschilt. De streefhuur wordt door de corporaties zelf bepaald en kan gewijzigd worden. Aangezien het 



 

Verkenning huursombenadering 

38 

Rijksbeleid geen streefhuur kent en corporaties in theorie de streefhuur kunnen verhogen tot aan de 

maximale huur, hebben we ook de huurruimte tot aan de maximale huur doorgerekend. Let wel; het 

gaat hier om een rekenexercitie, dit is niet wat in praktijk zal gebeuren. De huren worden hiermee 

onbetaalbaar en de markt zal het niet toelaten.  

 

We hebben vier varianten doorgerekend:  

VariantIA = inkomensafhankelijke variant 

VariantZIA = zonder inkomensafhankelijke variant 

VariantIAmax = inkomensafhankelijke variant en streefhuur naar maximaal redelijk 

VariantZIAMAX = zonder inkomensafhankelijke variant en streefhuur naar maximaal redelijk 

 

8.1 Ontwikkeling huurruimte 

We tonen van twee corporaties de huurruimte voor een periode van 10 jaar; een corporatie met weinig 

huurruimte tot aan streefhuur en een corporatie met veel huurruimte tot streefhuur.  

 

Onderstaande grafiek geeft de huurruimte weer van een corporatie met weinig ruimte tot aan de 

streefhuur. De groene lijn is de gehanteerde inflatie van 2%. De rode lijn is de huurruimte van de 

corporatie van 2,75%. Onderstaande corporatie hoeft bij het huidige streefhuurbeleid geen rekening te 

houden met de huursom van 2,75% aangezien ze hier ruim onder blijft.  

 

 

  

De hieronder afgebeelde corporatie heeft relatief veel huurruimte. De huurruimte boven de 4,75% (de 

huursom) kan de corporatie in de eerste jaren niet benutten, maar schuift door naar volgende jaren. De 

grafiek zal daardoor afvlakken. Na circa 4 jaar geldt ook voor deze corporatie dat zij de huursom niet 

meer beperkend is.  
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8.2 Herintroductie passendheidstoets 

De berekening van de huurruimte tot maximaal redelijk is alleen bedoeld om de theoretische ruimte in 

beeld te brengen. In praktijk zal de corporatie deze ruimte niet benutten. De huren worden dan immers 

onbetaalbaar voor de doelgroep.  

 

We hebben voor dit onderzoek de absolute streefhuren van eind 2014 gehanteerd. Het gaat hier om 

een momentopname. Veel streefhuren zullen aangepast worden op basis van onderzoeken, 

bevindingen en wettelijke kaders. Een van deze wettelijke kaders is de passendheidstoets. Artikel 46 in 

de nieuwe Woningwet bepaalt dat corporaties een bepaald percentage (waarschijnlijk 95% met een 

ingroeitraject) van de huurtoeslaggerechtigden een woning moeten onder de aftoppingsgrens. Deze 

grens bedraagt 576,87euro voor een- en tweepersoonshuishoudens en 618,24 euro voor drie- of 

meerpersoonshuishoudens. Aangezien corporaties voornamelijk woningen verhuren aan een- en 

tweepersoonshuishoudens is de grens van 576,87 euro het meest belangrijk.  

 

Voor corporaties die veel woningen na mutatie aanbieden met een huurprijs boven de aftoppinggrenzen 

betekent dit: òf de wachttijd voor de primaire doelgroep wordt langer òf de corporatie moet de 

woningprijs bij toewijzing verlagen. Waarschijnlijk worden veel woningen bij toewijzing afgetopt op de 

aftoppingsgrenzen, ongeacht de prijs-kwaliteitsverhouding.  



 

Verkenning huursombenadering 

40 
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9 Procesmatige gevolgen 

De variant van de huursombenadering moet niet alleen gunstig zijn vanuit het oogpunt van 

betaalbaarheid, huurinkomsten van de corporatie en de huurtoeslag. Het moet uiteraard ook 

uitvoerbaar zijn.  

 

9.1 Voorbereiding 

De huursombenadering zal, in welke vorm dan ook, de nodige uitleg en implementatie vragen. 

Corporaties kunnen simpelweg de maximale percentages in de staffel vragen, of dat over de hele linie 

matigen. Dat vergt de minste visie- en beleidsvorming en uitleg aan huurdersorganisaties en huurders. 

Ook administratief is dat uiterst eenvoudig. Andere corporaties zullen bewuster verschil gaan maken 

naar kwaliteit van complexen en wellicht inkomenssituaties van huurders. Die keuzes gaan zeker 

discussie oproepen, vragen meer uitleg aan de bewonersorganisaties en individuele huurders en het 

vraagt meer administratief uitzoekwerk en differentiatie in de huuraanzeggingsbrieven.  

 

Uiteraard zal de combinatie van prijs-kwaliteitstaffel, inkomensstaffel, huurharmonisatie na mutatie en 

het huursomplafond het nodige denk- en rekenwerk vooraf vragen om te voorkomen dat teveel of te 

weinig huur wordt gevraagd. De ervaringen uit de ‘Oefenruimte Huursombenadering’
5
 laten zien dat de 

verhuureenheden, staffels en mutatie relatief eenvoudig in een rekenmodel te vatten zijn, waarmee 

vervolgens geschoven kan worden in de variabelen. Met name corporaties die nog weinig inzicht 

hebben in de inkomenscategorieën waar hun huurders in vallen, maar nu toch een eventuele 

inkomensafhankelijke component willen inzetten, kunnen een misrekening maken bij de vooraf 

ingeschatte huurverhoging.  

 

9.2 Uitvoering inkomensafhankelijke verhoging 

Het toevoegen van een inkomenscategorie “minima” vraagt wellicht de nodige aanpassingen bij de 

Belastingdienst. Dit moet nader onderzocht worden. Op basis van eerdere ervaringen met de 

inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten de deelnemende corporaties weinig extra problemen 

met de inkomensafhankelijke huursomvariant. Waren er bij de inkomensafhankelijke huurverhoging in 

2013 nog de nodige kinderziektes bij de aanlevering van gegevens vanuit de Belastingdienst, in 2014 

verliep dat nagenoeg probleemloos. In 2014 heeft 80% van de corporaties de inkomensafhankelijke 

huurstijging toegepast. De extra tijdsbesteding voor de corporaties zat in 2014 met name in het 

afhandelen van de bezwaren van bewoners van wie het inkomen gedaald was. Huurders die in het 

kalenderjaar van de huurverhoging een lager inkomen hebben dan in het meetjaar van de 

Belastingdienst (jaar eerder) kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Het gaat om circa 1% 

van de huurders en kost de corporatie circa vijftien minuten per bezwaar.  

 

9.3 Monitoring huursomstijging 

Corporaties die de huursomstijging zoveel mogelijk willen benutten zullen in het voorjaar een 

inschatting moeten maken van de mutaties over dat jaar. De ruimte die niet door harmonisaties wordt 

_________ 
5 http://www.platform31.nl/nieuws/platform31-gestart-met-oefenruimte-huursombenadering 
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opgevuld, is beschikbaar voor de huurverhoging. Of, andersom, de ruimte die niet wordt opgevuld door 

de huurverhoging, is bepalend voor de aanbiedhuur bij de verwachte mutaties. Zeker indien ze de 

volledige huursom willen benutten, zullen corporaties vervolgens actief moeten monitoren of ze wel 

goed uitkomen: niet te hoog en niet te laag. Een deel van de corporaties heeft weinig ruimte om de 

huren nog verder te verhogen (dicht bij maximaal toegestaan of maximaal haalbaar in die markt) of 

kiest hoe dan ook voor een gematigd huurbeleid. Zij hoeven geen rekening te houden met het 

huursomplafond en hoeven dus minder te monitoren en bij te sturen. 
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10 Aanbevelingen voor de uitwerking 

Met dit rapport willen Platform31 en achttien van haar partnercorporaties het ministerie van BZK 

informatie aandragen om het debat te voeren over de huursombenadering en een weloverwogen keuze 

te kunnen maken voor de inrichting. We hebben twee - inhoudelijk en politiek - zeer verschillende 

varianten van de huursombenadering opgesteld en de gevolgen in beeld gebracht. Aan het Rijk nu de 

taak om een richting te kiezen.  

 

Zoals eerder aangegeven gaat het om een modelmatige rekenexercitie. Indien het Rijk een keuze heeft 

gemaakt voor een van beide richtingen, dient deze variant – of varianten indien voor beide wordt 

gekozen - uitgewerkt te worden. Hieronder zijn daartoe enkele aanbevelingen opgenomen.  

 

10.1 Stijging van de huurtoeslag begrenzen 

In het onderzoek is het uitgangspunt gehanteerd dat de totale huurruimte van de corporaties gelijk moet 

blijven. Dit heeft geresulteerd in een huursom van 2,75% boven inflatie. Het rekenmodel maakt het 

mogelijk om ook door te rekenen hoe de huursomvariant eruit moet zien bij een begrenzing van het 

huurtoeslagbudget. Zo kan doorgerekend worden wat het betekent voor de inrichting van de 

huursombenadering als het huurtoeslagbudget inflatievolgend stijgt of met een beperkt percentage.  

 

10.2 Inkomensgrenzen differentiëren naar huishoudensomvang  

Voor dit onderzoek maakten we gebruik van de inkomensgrenzen die in het huidige 

inkomensafhankelijke huurbeleid gehanteerd worden. Dit is 34.085 euro voor de middeninkomens en 

43.602 euro voor de hogere inkomens (prijspeil 2012). Voor de minima hebben we de inkomensgrens 

van 15.000 euro gehanteerd. Er is geen rekening gehouden met huishoudensomvang, terwijl dit wel 

relevant is. Grote huishoudens hebben een ruimere - en daarmee duurdere - woning nodig om passend 

te wonen. Tegelijkertijd blijkt uit de Nibud-bestedingsnormen dat zij meer geld kwijt zijn aan overige 

lasten. Het is daarom wenselijk om te onderzoeken of het mogelijk is om de inkomensgrenzen te 

differentiëren naar huishoudensomvang. Ervaringen uit het experiment ‘Huur op Maat’ (SEV-

Platform31, 2011) kunnen hiervoor benut worden.  

 

10.3 Regionale verschillen 

De huursomvariant met inkomensafhankelijke component valt negatief uit voor corporaties met relatief 

veel lage inkomensgroepen. Gecombineerd met een beperkte ruimte tussen de huidige huur en 

streefhuur, leidt dit tot een kleine huurruimte terwijl de heffing wel betaald moet blijven worden. 

Dergelijke corporaties bevinden zich met name aan de randen van het land, waar de markthuur relatief 

laag ligt. Het is wenselijk om de regionale verschillen verder in kaart te brengen en op basis daarvan te 

concluderen of regionale differentiatie gewenst is. Zoals eerder aangegeven, is het mogelijk om de 

keuze tot een van beide huursomvarianten op lokaal of regionaal niveau neer te leggen. Dat biedt 

partijen de mogelijkheid de variant af te stemmen op de lokale omstandigheden.  
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10.4 Invloed van wijzigingen in de woningvoorraad op de huursom 

Indien de verhuurder woningen verkoopt, aankoopt, nieuw oplevert of renoveert, heeft dit invloed op de 

woningvoorraad en daarmee op de voorraad waarover de huursom gerekend wordt. Voorkomen moet 

worden dat huurstijging als gevolg van woningrenovatie wordt meegerekend in de huursom en daarmee 

ten koste gaan van de huurruimte van de corporatie in dat jaar. Dit zal leiden tot een rem op 

woningrenovaties en het uitvoeren van gewenste duurzaamheidmaatregelen.  

 

10.5 Bereidheid om mee te werken aan optimalisatie 

Aangezien Platform31 en de deelnemers aan het onderzoek een goede inrichting van de 

huursombenadering essentieel vinden, zijn we graag bereid om mee te werken aan de verdere 

uitwerking. Gezien de omvang en diversiteit van de deelnemende corporaties, de aanwezigheid van de 

huurbestanden,de ontwikkeling van een rekenmodel en de expertise die is opgebouwd, kunnen wij in 

de uitwerking een nuttige rol vervullen.  

 
  



 

Verkenning huursombenadering 

45 

45 

Bijlage 1: Deelnemers 

Aan dit onderzoek hebben deelgenomen:  

 

Corporatie Locatie Medewerker 

Brabant Wonen Den Bosch Martijn Ubink 

Centrada Lelystad Volkan Tugran 

DeltaWonen Zwolle Martin Bleijenburg 

Eigen Haard Amsterdam Jeroen Ohlenbusch 

Lefier Emmen Judith Adema 

Mitros Utrecht Roselie Loos 

Nijestee Groningen Roelof Bouma 

Openbaar Belang Zwolle Henk Voerman 

Portaal Utrecht Luiten Plekker 

Vidomes Delft Maarten Vos 

Waterweg Wonen Vlaardingen Bas van Rosmalen 

Welbions Hengelo Marieke Zwijnenberg 

Wonen Limburg Roermand Lianne van Stratum 

Woningstichting SWZ Zwolle Mathilde Grootjans 

Woonbron Rotterdam Enno Vitner 

Woonfriesland Leeuwarden Hans Beringen 

Woongoed Zeeuws Vlaanderen Terneuzen Ronny den Exter 

Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen Olaf Groene 

Woonstad Rotterdam Rotterdam Melvin Pool 

Advies- en onderzoeksbureaus Locatie Medewerker 

Hoffman Krul & Partners Heerenveen Ron Jeukens 

Hoffman Krul & Partners Heerenveen Ben Renkema 

RIGO Amsterdam Steven Kromhout 

RIGO Amsterdam Elien Smeulders 

Platform31 Locatie Medewerker 

Platform31 Den Haag Anouk Corèl 
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Bijlage 2: Normen voor betaalbaarheid 

Om de betaalbaarheid in beeld te brengen, hebben we gebruik gemaakt van Nibud budgetbenadering. 

Het Nibud berekent de ruimte voor woonlasten door de kosten voor overige uitgaven van het 

besteedbaar inkomen af te trekken. Daarbij is van belang welke overige uitgavenposten worden 

meegenomen en hoe hoog de kosten van die uitgaven worden ingeschat. De uitgaven die het Nibud 

standaard meeneemt zijn vaste lasten (bijv. telefoon,verzekeringen), reserveringsuitgaven (kleding, 

inventaris) en huishoudelijke uitgaven (voeding, persoonlijke verzorging). Kosten voor sociale 

participatie worden soms wel, soms niet en soms deels meegenomen. In dit onderzoek is sociale 

participatie geheel opgenomen.   

 

Voor het berekenen van de kosten per type huishouden maakt het Nibud gebruik van 

basisbedragen en voorbeeldbedragen: 

 De basisbedragen zijn de minimale kosten (volgens het Nibud) voor elk huishouden, 

onafhankelijk van het inkomen. 

 De voorbeeldbedragen staan voor een representatief bestedingsniveau bij een bepaald 

inkomen (op basis van het budgetonderzoek van het CBS) en nemen toe met het inkomen. 

 

Bij het bepalen van de kosten voor de overige uitgavenposten maken we in dit onderzoek gebruik van 

de basisbedragen van het Nibud. Deze bedragen zijn onafhankelijk van het inkomen. De extra 

bestedingsruimte die ontstaat wanneer het inkomen stijgt, wordt volledig meegeteld bij de ruimte voor 

woonlasten.  

 

We hanteren dus de basisvariant plus sociale participatie. 
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Energie 

Bij het bepalen van de advieshuren rekent het Nibud de energielasten van huishoudens mee bij de 

overige uitgaven. Het Nibud gaat daarbij uit van de-energetische kwaliteit van een appartement met een 

C-label. Huurders met een beter energielabel zouden volgens het Nibud (bij constant energiegedrag) 

meer kunnen overhouden voor de huur, omdat ze minder uitgeven aan energielasten. In tegenstelling 

tot het Nibud rekenen we de energielasten van huishoudens niet mee bij de overige uitgaven. In plaats 

daarvan berekenen we de bestedingsruimte van huishoudens voor woonlasten inclusief energielasten. 

 

De in dit onderzoek gehanteerde betaalbaarheidsnormen zijn eerder gebruikt voor het Corpovenista 

onderzoek ‘ Betaalbaar wonen: Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector’ van juli 2014. 
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Bijlage 3: Gedetailleerde 
onderzoeksresultaten 
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Tabel 1: Resultaten per inkomensgroep, ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

Variant 0 =  huidige inkomensafhankelijke huurbeleid 

Variant 1 =  huursomvariant met inkomensafhankelijke component 

Variant 2 =  huursomvariant zonder inkomensafhankelijke component 

 
  

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

gemiddelde kale huurprijs

bijstand 110% € 424 € 429 € 434 € 439 € 444 € 449 € 424 € 424 € 424 € 424 € 424 € 424 € 424 € 432 € 439 € 446 € 453 € 460

rest primaire doelgroep € 435 € 440 € 446 € 451 € 456 € 460 € 435 € 443 € 451 € 458 € 465 € 472 € 435 € 443 € 451 € 458 € 465 € 472

secundaire doelgroep € 427 € 433 € 438 € 444 € 449 € 454 € 427 € 436 € 444 € 452 € 459 € 466 € 427 € 436 € 444 € 452 € 459 € 466

middeninkomens € 448 € 456 € 463 € 471 € 478 € 484 € 448 € 462 € 476 € 489 € 503 € 516 € 448 € 457 € 465 € 474 € 481 € 488

hogere inkomens € 471 € 486 € 501 € 515 € 527 € 537 € 471 € 490 € 509 € 528 € 547 € 566 € 471 € 480 € 489 € 498 € 506 € 513

totaal € 439 € 446 € 453 € 459 € 465 € 471 € 439 € 448 € 457 € 466 € 474 € 482 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477

gemiddelde rekenhuur

bijstand 110% € 437 € 442 € 447 € 452 € 456 € 461 € 437 € 437 € 437 € 437 € 437 € 437 € 437 € 444 € 452 € 459 € 466 € 472

rest primaire doelgroep € 446 € 451 € 456 € 461 € 466 € 471 € 446 € 454 € 461 € 469 € 476 € 482 € 446 € 454 € 461 € 469 € 476 € 482

secundaire doelgroep € 439 € 444 € 450 € 455 € 460 € 465 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477

middeninkomens € 457 € 465 € 473 € 480 € 487 € 494 € 457 € 471 € 485 € 499 € 512 € 525 € 457 € 466 € 475 € 483 € 490 € 498

hogere inkomens € 478 € 494 € 509 € 523 € 534 € 544 € 478 € 497 € 517 € 536 € 555 € 574 € 478 € 487 € 496 € 505 € 513 € 521

totaal € 449 € 456 € 463 € 470 € 476 € 482 € 449 € 458 € 467 € 476 € 484 € 493 € 449 € 457 € 465 € 473 € 480 € 487

gemiddelde huurtoeslagbedrag

bijstand 110% € 178 € 180 € 182 € 183 € 185 € 187 € 178 € 178 € 178 € 178 € 178 € 178 € 178 € 181 € 184 € 186 € 190 € 193

rest primaire doelgroep € 124 € 127 € 130 € 132 € 135 € 137 € 124 € 129 € 133 € 136 € 139 € 142 € 124 € 129 € 133 € 136 € 139 € 142

secundaire doelgroep € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

middeninkomens € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

hogere inkomens € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

totaal € 73 € 74 € 75 € 77 € 78 € 79 € 73 € 74 € 76 € 77 € 78 € 79 € 73 € 75 € 77 € 78 € 80 € 82

gemiddelde netto huurlasten

bijstand 110% € 259 € 262 € 265 € 268 € 272 € 274 € 259 € 259 € 259 € 259 € 259 € 259 € 259 € 263 € 268 € 272 € 276 € 279

rest primaire doelgroep € 321 € 324 € 326 € 329 € 332 € 334 € 321 € 325 € 329 € 333 € 336 € 340 € 321 € 325 € 329 € 333 € 336 € 340

secundaire doelgroep € 439 € 444 € 450 € 455 € 460 € 465 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477

middeninkomens € 457 € 465 € 473 € 480 € 487 € 494 € 457 € 471 € 485 € 499 € 512 € 525 € 457 € 466 € 475 € 483 € 490 € 498

hogere inkomens € 478 € 494 € 509 € 523 € 534 € 544 € 478 € 497 € 517 € 536 € 555 € 574 € 478 € 487 € 496 € 505 € 513 € 521

totaal € 376 € 382 € 387 € 393 € 398 € 403 € 376 € 384 € 391 € 399 € 406 € 413 € 376 € 382 € 388 € 394 € 400 € 405

gemiddelde woonlasten

bijstand 110% € 387 € 389 € 392 € 396 € 399 € 402 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 391 € 396 € 400 € 404 € 407

rest primaire doelgroep € 453 € 456 € 458 € 461 € 463 € 466 € 453 € 457 € 461 € 465 € 468 € 472 € 453 € 457 € 461 € 465 € 468 € 472

secundaire doelgroep € 564 € 569 € 575 € 580 € 585 € 590 € 564 € 572 € 580 € 588 € 595 € 602 € 564 € 572 € 580 € 588 € 595 € 602

middeninkomens € 598 € 606 € 613 € 620 € 627 € 634 € 598 € 612 € 626 € 639 € 653 € 666 € 598 € 607 € 615 € 623 € 631 € 638

hogere inkomens € 637 € 653 € 668 € 682 € 694 € 703 € 637 € 657 € 676 € 695 € 714 € 733 € 637 € 647 € 656 € 664 € 672 € 680

totaal € 511 € 516 € 522 € 528 € 533 € 538 € 511 € 518 € 526 € 534 € 541 € 548 € 511 € 517 € 523 € 529 € 535 € 540

variant0 variant1 variant2



 

Verkenning huursombenadering 

50 

Tabel 2: Gemiddelde kale huurprijs per inkomensgroep en prijskwaliteitsstaffel, ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

 

 

 

staffel (t=0) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

bijstand 110% 1 € 359 € 364 € 370 € 375 € 381 € 387 € 359 € 359 € 359 € 359 € 359 € 359 € 359 € 370 € 380 € 390 € 400 € 410

2 € 451 € 457 € 463 € 469 € 475 € 480 € 451 € 451 € 451 € 451 € 451 € 451 € 451 € 459 € 467 € 474 € 481 € 488

3 € 471 € 472 € 473 € 474 € 475 € 476 € 471 € 471 € 471 € 471 € 471 € 471 € 471 € 472 € 473 € 473 € 474 € 475

totaal € 424 € 429 € 434 € 439 € 444 € 449 € 424 € 424 € 424 € 424 € 424 € 424 € 424 € 432 € 439 € 446 € 453 € 460

rest primaire doelgroep 1 € 377 € 382 € 388 € 394 € 400 € 406 € 377 € 388 € 399 € 409 € 419 € 429 € 377 € 388 € 399 € 409 € 419 € 429

2 € 452 € 458 € 465 € 471 € 477 € 482 € 452 € 460 € 469 € 476 € 483 € 490 € 452 € 460 € 469 € 476 € 483 € 490

3 € 494 € 496 € 497 € 498 € 498 € 499 € 494 € 495 € 496 € 497 € 497 € 498 € 494 € 495 € 496 € 497 € 497 € 498

totaal € 435 € 440 € 446 € 451 € 456 € 460 € 435 € 443 € 451 € 458 € 465 € 472 € 435 € 443 € 451 € 458 € 465 € 472

secundaire doelgroep 1 € 373 € 379 € 385 € 390 € 396 € 402 € 373 € 384 € 395 € 406 € 416 € 426 € 373 € 384 € 395 € 406 € 416 € 426

2 € 450 € 456 € 462 € 468 € 474 € 480 € 450 € 458 € 466 € 474 € 481 € 488 € 450 € 458 € 466 € 474 € 481 € 488

3 € 486 € 488 € 489 € 490 € 491 € 492 € 486 € 487 € 488 € 489 € 490 € 491 € 486 € 487 € 488 € 489 € 490 € 491

totaal € 427 € 433 € 438 € 444 € 449 € 454 € 427 € 436 € 444 € 452 € 459 € 466 € 427 € 436 € 444 € 452 € 459 € 466

middeninkomens 1 € 395 € 403 € 411 € 419 € 428 € 436 € 395 € 411 € 426 € 441 € 456 € 470 € 395 € 407 € 418 € 429 € 439 € 449

2 € 470 € 479 € 488 € 496 € 503 € 510 € 470 € 485 € 499 € 513 € 527 € 540 € 470 € 479 € 487 € 495 € 503 € 509

3 € 504 € 508 € 510 € 512 € 513 € 513 € 504 € 513 € 521 € 529 € 537 € 545 € 504 € 506 € 508 € 509 € 510 € 511

totaal € 448 € 456 € 463 € 471 € 478 € 484 € 448 € 462 € 476 € 489 € 503 € 516 € 448 € 457 € 465 € 474 € 481 € 488

hogere inkomens 1 € 421 € 438 € 455 € 473 € 491 € 510 € 421 € 442 € 463 € 484 € 504 € 526 € 421 € 434 € 446 € 458 € 469 € 480

2 € 492 € 510 € 526 € 540 € 551 € 557 € 492 € 512 € 532 € 552 € 571 € 590 € 492 € 501 € 510 € 518 € 526 € 533

3 € 519 € 523 € 525 € 526 € 526 € 526 € 519 € 533 € 546 € 558 € 569 € 578 € 519 € 521 € 522 € 522 € 523 € 524

totaal € 471 € 486 € 501 € 515 € 527 € 537 € 471 € 490 € 509 € 528 € 547 € 566 € 471 € 480 € 489 € 498 € 506 € 513

totaal 1 € 382 € 390 € 398 € 406 € 414 € 422 € 382 € 394 € 405 € 416 € 427 € 438 € 382 € 394 € 405 € 415 € 426 € 436

2 € 460 € 468 € 476 € 484 € 490 € 496 € 460 € 469 € 479 € 488 € 497 € 505 € 460 € 468 € 476 € 484 € 491 € 498

3 € 492 € 494 € 496 € 496 € 497 € 498 € 492 € 495 € 498 € 501 € 503 € 505 € 492 € 493 € 494 € 495 € 496 € 496

totaal € 439 € 446 € 453 € 459 € 465 € 471 € 439 € 448 € 457 € 466 € 474 € 482 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477

variant0 variant1 variant2
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Tabel 3: Gemiddelde rekenhuur per inkomensgroep en prijskwaliteitsstaffel, ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

 

staffel (t=0) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

bijstand 110% 1 € 371 € 377 € 382 € 388 € 393 € 399 € 371 € 371 € 371 € 371 € 371 € 371 € 371 € 382 € 392 € 403 € 412 € 422

2 € 463 € 469 € 475 € 481 € 487 € 492 € 463 € 463 € 463 € 463 € 463 € 463 € 463 € 471 € 479 € 486 € 493 € 500

3 € 484 € 486 € 487 € 488 € 489 € 489 € 484 € 484 € 484 € 484 € 484 € 484 € 484 € 485 € 486 € 487 € 488 € 488

totaal € 437 € 442 € 447 € 452 € 456 € 461 € 437 € 437 € 437 € 437 € 437 € 437 € 437 € 444 € 452 € 459 € 466 € 472

rest primaire doelgroep 1 € 386 € 391 € 397 € 403 € 409 € 415 € 386 € 397 € 408 € 418 € 429 € 438 € 386 € 397 € 408 € 418 € 429 € 438

2 € 463 € 469 € 475 € 481 € 487 € 493 € 463 € 471 € 479 € 487 € 494 € 500 € 463 € 471 € 479 € 487 € 494 € 500

3 € 507 € 508 € 510 € 511 € 511 € 512 € 507 € 508 € 509 € 510 € 510 € 511 € 507 € 508 € 509 € 510 € 510 € 511

totaal € 446 € 451 € 456 € 461 € 466 € 471 € 446 € 454 € 461 € 469 € 476 € 482 € 446 € 454 € 461 € 469 € 476 € 482

secundaire doelgroep 1 € 384 € 389 € 395 € 401 € 406 € 412 € 384 € 395 € 406 € 416 € 426 € 436 € 384 € 395 € 406 € 416 € 426 € 436

2 € 460 € 467 € 473 € 479 € 485 € 491 € 460 € 469 € 477 € 485 € 492 € 498 € 460 € 469 € 477 € 485 € 492 € 498

3 € 503 € 504 € 506 € 507 € 508 € 508 € 503 € 504 € 505 € 506 € 507 € 507 € 503 € 504 € 505 € 506 € 507 € 507

totaal € 439 € 444 € 450 € 455 € 460 € 465 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477

middeninkomens 1 € 403 € 411 € 419 € 427 € 435 € 444 € 403 € 419 € 434 € 449 € 463 € 478 € 403 € 415 € 426 € 437 € 447 € 457

2 € 480 € 489 € 497 € 505 € 513 € 520 € 480 € 494 € 508 € 523 € 536 € 550 € 480 € 489 € 497 € 505 € 512 € 519

3 € 516 € 519 € 522 € 524 € 525 € 525 € 516 € 525 € 533 € 541 € 549 € 557 € 516 € 518 € 519 € 521 € 522 € 523

totaal € 457 € 465 € 473 € 480 € 487 € 494 € 457 € 471 € 485 € 499 € 512 € 525 € 457 € 466 € 475 € 483 € 490 € 498

hogere inkomens 1 € 427 € 444 € 461 € 479 € 497 € 516 € 427 € 448 € 469 € 490 € 510 € 532 € 427 € 440 € 452 € 464 € 475 € 486

2 € 500 € 517 € 534 € 548 € 558 € 564 € 500 € 519 € 539 € 559 € 579 € 598 € 500 € 509 € 518 € 526 € 534 € 541

3 € 532 € 535 € 537 € 538 € 538 € 538 € 532 € 545 € 558 € 570 € 581 € 590 € 532 € 533 € 534 € 535 € 535 € 536

totaal € 478 € 494 € 509 € 523 € 534 € 544 € 478 € 497 € 517 € 536 € 555 € 574 € 478 € 487 € 496 € 505 € 513 € 521

totaal 1 € 391 € 399 € 407 € 415 € 423 € 431 € 391 € 403 € 414 € 425 € 436 € 447 € 391 € 403 € 414 € 425 € 435 € 445

2 € 470 € 478 € 486 € 494 € 501 € 507 € 470 € 480 € 489 € 498 € 507 € 515 € 470 € 478 € 487 € 494 € 502 € 508

3 € 506 € 508 € 509 € 510 € 511 € 511 € 506 € 509 € 511 € 514 € 517 € 519 € 506 € 507 € 508 € 509 € 509 € 510

totaal € 449 € 456 € 463 € 470 € 476 € 482 € 449 € 458 € 467 € 476 € 484 € 493 € 449 € 457 € 465 € 473 € 480 € 487

variant0 variant1 variant2
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Tabel 4: Gemiddelde huurtoeslag per inkomensgroep en prijskwaliteitsstaffel, ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

 

 

staffel (t=0) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

bijstand 110% 1 € 135 € 139 € 142 € 145 € 148 € 151 € 135 € 135 € 135 € 135 € 135 € 135 € 135 € 142 € 147 € 153 € 158 € 164

2 € 196 € 198 € 199 € 200 € 201 € 203 € 196 € 196 € 196 € 196 € 196 € 196 € 196 € 199 € 200 € 202 € 204 € 206

3 € 206 € 206 € 207 € 207 € 208 € 208 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 207 € 207 € 208

totaal € 178 € 180 € 182 € 183 € 185 € 187 € 178 € 178 € 178 € 178 € 178 € 178 € 178 € 181 € 184 € 186 € 190 € 193

rest primaire doelgroep 1 € 87 € 91 € 94 € 97 € 100 € 103 € 87 € 94 € 100 € 105 € 111 € 115 € 87 € 94 € 100 € 105 € 111 € 115

2 € 135 € 139 € 141 € 144 € 147 € 149 € 135 € 140 € 143 € 147 € 150 € 152 € 135 € 140 € 143 € 147 € 150 € 152

3 € 161 € 161 € 162 € 162 € 163 € 163 € 161 € 161 € 161 € 162 € 162 € 162 € 161 € 161 € 161 € 162 € 162 € 162

totaal € 124 € 127 € 130 € 132 € 135 € 137 € 124 € 129 € 133 € 136 € 139 € 142 € 124 € 129 € 133 € 136 € 139 € 142

secundaire doelgroep 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

totaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

middeninkomens 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

totaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

hogere inkomens 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

totaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

totaal 1 € 51 € 52 € 54 € 56 € 57 € 58 € 51 € 53 € 55 € 57 € 59 € 60 € 51 € 54 € 57 € 59 € 62 € 65

2 € 78 € 80 € 81 € 82 € 83 € 84 € 78 € 80 € 81 € 82 € 83 € 84 € 78 € 80 € 82 € 83 € 85 € 86

3 € 104 € 104 € 104 € 105 € 105 € 105 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 105 € 105

totaal € 73 € 74 € 75 € 77 € 78 € 79 € 73 € 74 € 76 € 77 € 78 € 79 € 73 € 75 € 77 € 78 € 80 € 82

variant0 variant1 variant2
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Tabel 5: Gemiddelde netto huurlasten per inkomensgroep en prijs-kwaliteitsstaffel, ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

 

 

staffel (t=0) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

bijstand 110% 1 € 236 € 238 € 240 € 243 € 245 € 248 € 236 € 236 € 236 € 236 € 236 € 236 € 236 € 240 € 245 € 250 € 254 € 258

2 € 267 € 271 € 276 € 281 € 286 € 289 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 272 € 279 € 285 € 289 € 293

3 € 279 € 280 € 280 € 281 € 281 € 281 € 279 € 279 € 279 € 279 € 279 € 279 € 279 € 279 € 280 € 280 € 280 € 281

totaal € 259 € 262 € 265 € 268 € 272 € 274 € 259 € 259 € 259 € 259 € 259 € 259 € 259 € 263 € 268 € 272 € 276 € 279

rest primaire doelgroep 1 € 298 € 301 € 303 € 306 € 309 € 312 € 298 € 303 € 308 € 313 € 318 € 323 € 298 € 303 € 308 € 313 € 318 € 323

2 € 327 € 330 € 334 € 337 € 340 € 344 € 327 € 331 € 336 € 340 € 344 € 348 € 327 € 331 € 336 € 340 € 344 € 348

3 € 346 € 347 € 348 € 348 € 349 € 349 € 346 € 347 € 348 € 348 € 348 € 348 € 346 € 347 € 348 € 348 € 348 € 348

totaal € 321 € 324 € 326 € 329 € 332 € 334 € 321 € 325 € 329 € 333 € 336 € 340 € 321 € 325 € 329 € 333 € 336 € 340

secundaire doelgroep 1 € 384 € 389 € 395 € 401 € 406 € 412 € 384 € 395 € 406 € 416 € 426 € 436 € 384 € 395 € 406 € 416 € 426 € 436

2 € 460 € 467 € 473 € 479 € 485 € 491 € 460 € 469 € 477 € 485 € 492 € 498 € 460 € 469 € 477 € 485 € 492 € 498

3 € 503 € 504 € 506 € 507 € 508 € 508 € 503 € 504 € 505 € 506 € 507 € 507 € 503 € 504 € 505 € 506 € 507 € 507

totaal € 439 € 444 € 450 € 455 € 460 € 465 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477 € 439 € 447 € 455 € 463 € 470 € 477

middeninkomens 1 € 403 € 411 € 419 € 427 € 435 € 444 € 403 € 419 € 434 € 449 € 463 € 478 € 403 € 415 € 426 € 437 € 447 € 457

2 € 480 € 489 € 497 € 505 € 513 € 520 € 480 € 494 € 508 € 523 € 536 € 550 € 480 € 489 € 497 € 505 € 512 € 519

3 € 516 € 519 € 522 € 524 € 525 € 525 € 516 € 525 € 533 € 541 € 549 € 557 € 516 € 518 € 519 € 521 € 522 € 523

totaal € 457 € 465 € 473 € 480 € 487 € 494 € 457 € 471 € 485 € 499 € 512 € 525 € 457 € 466 € 475 € 483 € 490 € 498

hogere inkomens 1 € 427 € 444 € 461 € 479 € 497 € 516 € 427 € 448 € 469 € 490 € 510 € 532 € 427 € 440 € 452 € 464 € 475 € 486

2 € 500 € 517 € 534 € 548 € 558 € 564 € 500 € 519 € 539 € 559 € 579 € 598 € 500 € 509 € 518 € 526 € 534 € 541

3 € 532 € 535 € 537 € 538 € 538 € 538 € 532 € 545 € 558 € 570 € 581 € 590 € 532 € 533 € 534 € 535 € 535 € 536

totaal € 478 € 494 € 509 € 523 € 534 € 544 € 478 € 497 € 517 € 536 € 555 € 574 € 478 € 487 € 496 € 505 € 513 € 521

totaal 1 € 341 € 347 € 353 € 359 € 366 € 372 € 341 € 350 € 359 € 369 € 377 € 387 € 341 € 349 € 357 € 365 € 373 € 380

2 € 392 € 399 € 405 € 412 € 417 € 422 € 392 € 400 € 408 € 416 € 423 € 431 € 392 € 398 € 405 € 411 € 417 € 422

3 € 402 € 403 € 405 € 405 € 406 € 406 € 402 € 405 € 407 € 410 € 412 € 414 € 402 € 403 € 404 € 404 € 405 € 405

totaal € 376 € 382 € 387 € 393 € 398 € 403 € 376 € 384 € 391 € 399 € 406 € 413 € 376 € 382 € 388 € 394 € 400 € 405

variant0 variant1 variant2
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Tabel 6: Gemiddelde woonlasten (incl. energielasten) per inkomensgroep en prijs-kwaliteitsstaffel, ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

 

 

staffel (t=0) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

bijstand 110% 1 € 364 € 366 € 368 € 371 € 374 € 376 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 368 € 373 € 378 € 382 € 386

2 € 395 € 399 € 404 € 409 € 414 € 417 € 395 € 395 € 395 € 395 € 395 € 395 € 395 € 400 € 407 € 413 € 417 € 421

3 € 404 € 405 € 406 € 406 € 407 € 407 € 404 € 404 € 404 € 404 € 404 € 404 € 404 € 405 € 406 € 406 € 406 € 406

totaal € 387 € 389 € 392 € 396 € 399 € 402 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 391 € 396 € 400 € 404 € 407

rest primaire doelgroep 1 € 430 € 433 € 435 € 438 € 440 € 443 € 430 € 435 € 440 € 445 € 450 € 455 € 430 € 435 € 440 € 445 € 450 € 455

2 € 461 € 464 € 467 € 470 € 474 € 477 € 461 € 465 € 469 € 474 € 478 € 481 € 461 € 465 € 469 € 474 € 478 € 481

3 € 473 € 475 € 476 € 476 € 476 € 476 € 473 € 474 € 475 € 476 € 476 € 476 € 473 € 474 € 475 € 476 € 476 € 476

totaal € 453 € 456 € 458 € 461 € 463 € 466 € 453 € 457 € 461 € 465 € 468 € 472 € 453 € 457 € 461 € 465 € 468 € 472

secundaire doelgroep 1 € 510 € 515 € 521 € 527 € 533 € 539 € 510 € 521 € 532 € 542 € 552 € 562 € 510 € 521 € 532 € 542 € 552 € 562

2 € 586 € 593 € 599 € 605 € 611 € 617 € 586 € 595 € 603 € 610 € 618 € 624 € 586 € 595 € 603 € 610 € 618 € 624

3 € 622 € 623 € 625 € 626 € 626 € 627 € 622 € 623 € 624 € 625 € 626 € 626 € 622 € 623 € 624 € 625 € 626 € 626

totaal € 564 € 569 € 575 € 580 € 585 € 590 € 564 € 572 € 580 € 588 € 595 € 602 € 564 € 572 € 580 € 588 € 595 € 602

middeninkomens 1 € 549 € 557 € 565 € 573 € 581 € 590 € 549 € 564 € 580 € 595 € 609 € 624 € 549 € 561 € 572 € 582 € 593 € 603

2 € 620 € 629 € 637 € 646 € 653 € 660 € 620 € 634 € 649 € 663 € 677 € 690 € 620 € 629 € 637 € 645 € 653 € 659

3 € 644 € 647 € 649 € 651 € 652 € 653 € 644 € 652 € 660 € 669 € 677 € 684 € 644 € 645 € 647 € 648 € 649 € 650

totaal € 598 € 606 € 613 € 620 € 627 € 634 € 598 € 612 € 626 € 639 € 653 € 666 € 598 € 607 € 615 € 623 € 631 € 638

hogere inkomens 1 € 592 € 608 € 626 € 644 € 662 € 680 € 592 € 613 € 633 € 654 € 675 € 696 € 592 € 604 € 616 € 628 € 639 € 650

2 € 658 € 676 € 692 € 706 € 716 € 722 € 658 € 677 € 697 € 717 € 737 € 756 € 658 € 667 € 676 € 684 € 692 € 699

3 € 680 € 684 € 686 € 686 € 687 € 687 € 680 € 694 € 707 € 719 € 729 € 739 € 680 € 681 € 682 € 683 € 684 € 684

totaal € 637 € 653 € 668 € 682 € 694 € 703 € 637 € 657 € 676 € 695 € 714 € 733 € 637 € 647 € 656 € 664 € 672 € 680

totaal 1 € 478 € 483 € 490 € 496 € 502 € 509 € 478 € 487 € 496 € 505 € 514 € 523 € 478 € 486 € 494 € 502 € 509 € 517

2 € 527 € 534 € 541 € 547 € 553 € 558 € 527 € 535 € 543 € 551 € 559 € 566 € 527 € 534 € 540 € 547 € 553 € 558

3 € 530 € 531 € 532 € 533 € 534 € 534 € 530 € 533 € 535 € 538 € 540 € 542 € 530 € 531 € 532 € 532 € 533 € 533

totaal € 511 € 516 € 522 € 528 € 533 € 538 € 511 € 518 € 526 € 534 € 541 € 548 € 511 € 517 € 523 € 529 € 535 € 540

variant0 variant1 variant2
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Tabel 7: Percentage huurders met betaalbaarheidsrisico (o.b.v. Nibud-basisbedragen incl. sociale participatie), per inkomensgroep en prijs-kwaliteitsstaffel, 

ontwikkeling per jaar (t0 t/m t5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staffel (t=0) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t0 t1 t2 t3 t4 t5

bijstand 110% 1 47% 47% 48% 48% 48% 49% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 50% 51% 52%

2 49% 51% 51% 52% 53% 54% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 51% 52% 52% 54% 55%

3 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

totaal 50% 51% 52% 52% 53% 54% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 52% 52% 53% 54% 55%

rest primaire doelgroep 1 14% 15% 15% 15% 16% 16% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 14% 15% 16% 17% 17% 18%

2 21% 22% 22% 23% 24% 24% 21% 22% 23% 24% 24% 25% 21% 22% 23% 24% 24% 25%

3 24% 26% 26% 26% 26% 26% 24% 26% 26% 26% 26% 26% 24% 26% 26% 26% 26% 26%

totaal 20% 20% 21% 21% 21% 22% 20% 20% 21% 22% 22% 23% 20% 20% 21% 22% 22% 23%

secundaire doelgroep 1 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 3% 4% 4% 5% 5% 6%

2 8% 8% 8% 9% 9% 10% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 8% 8% 9% 9% 9% 10%

3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

totaal 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 7% 7% 7% 8% 8% 9%

middeninkomens 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

totaal 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

hogere inkomens 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

totaal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

totaal 1 13% 13% 13% 13% 14% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 13% 13% 14% 14% 15% 15%

2 17% 17% 18% 18% 18% 19% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 17% 17% 18% 18% 19% 19%

3 23% 23% 23% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 23% 23% 23% 23% 24% 24%

totaal 16% 17% 17% 17% 18% 18% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 16% 17% 17% 18% 18% 19%

variant0 variant1 variant2
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Bijlage 4: Benutting huurruimte per inkomensgroep 

 

In de ZIA varianten krijgt iedere inkomensgroep ongeveer dezelfde huurverhoging. De verschillen worden alleen veroorzaakt door de variatie in 

huurverhogingspercentages op basis van de staffelgroep van de woningen.  
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Colofon 
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