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1

Hoofdstuk 1
Amersfoort
1.1

Opzet experiment
Vanaf oktober 2008 verhuren De Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland bijna al hun woningen
in Amersfoort met Huur op Maat.
In Amersfoort wordt de reële huur gedefinieerd als (gemiddeld) 4,5% van de WOZ -waarde van
de woning, met de maximaal toegestane huur als maximum.
Voor het bepalen van de kortingen die de huurders krijgen wordt gebruikgemaakt van onde rstaande kortingstabel. Deze tabel wordt aangehouden voor zowel één - als meerpersoonshuis1
houdens. Er is sprake van een glijdende schaal: achter de tabel zit een formule.
T a b e l 1 - 1 H u u r o p M a a t - k o r t i n g s t a b e l Am e rs f o o rt , p e r 1 j u l i 2 0 1 0
Reële huur

Verzamel inkomen
< € 29.125

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 44.791

€ 815
€ 743

32%
30%

30%
29%

20%
19%

10%
9%

0%
0%

€ 650
€ 600

23%
19%

21%
17%

12%
8%

2%
0%

0%
0%

€ 550
€ 500

15%
11%

13%
9%

4%
0%

0%
0%

0%
0%

€ 450
€ 400

7%
3%

5%
1%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

€ 362

0%

0%

0%

0%

0%

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in Amersfoort 2137 Huur op Maat -contracten afgesloten, 1632 door
Alliantie Eemvallei en 505 door Portaal Eemland. In Figuur 1-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren verdeeld ond er de verschillende inkomensgroepen
en WWS-klassen.

1

Voor gezinnen van 5 of meer personen en huishoudens die in aanmerking komen voor een aangepaste
woning geldt een aanvullende tabel die ervoor zorgt dat woningen met een reële huur van 961 euro
voor hen met huurtoeslag bereikbaar worden.
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F i g u u r 1 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
14
123 111

283
Onbekend
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

316

279

tot 100 punten
100 tot 125 punten
125 tot 150 punten
vanaf 150 punten
764

811

1573

1.2

Conclusies

1.2.1 Doelen en resultaten
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn versch illende aftoppingsgrenzen voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens
(€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens uit deze groepen resp. 3%,
45% en 75% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben gehad. De
Huur op Maat-huur is voor resp. 2%, 90% en 98% van deze huishoudens betaalbaar. Het perce ntage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus veel hoger
2
dan bij het reguliere huurbeleid, behalve voor jongeren tot 23 jaar.
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden in Amersfoort geen huurinkomensnormen gehanteerd. De keuzevrijheid voor woningzoekenden was dus al groot. Voor de doelgroep is de keuzevrijheid nog groter geworden door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Dit heeft
niet tot grote verschuivingen in de woonruimteverdeling geleid.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep. Door hogere kortingspercentages toe te passen bij woningen met een hogere reële huurprijs worden in Amersfoort extra woningen betaalbaar gemaakt.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
dan bij het reguliere huurbeleid.

2

Jongerenwoningen vallen buiten Huur op Maat in Amersfoort.
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Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huursprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O ndanks de oplopende kortingspercentages in Amersfoort neemt de huurprijs toe naarmate men
een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de huren is
geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

1.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. Bovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 142 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Amersfoort heeft 54% aangegeven dat een
huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 euro, reden zou zijn om
te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor prijsprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur- en koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen bij
Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Amersfoort. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze huurders
kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop maken, zal op
langere termijn moeten blijken. Uit de enquête onder huurders blijkt dat 48% een woning met
dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de woonlasten gelijk zo uden zijn.
Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomensselect iviteit van de instroom in wijken. Voor de
invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huur vaker verhuurd aan wonin gzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan woningzoeke nden met een hoog inkomen. Hierdoor werden in wijken met veel goedkope woningen veel woningen aan lage inkomens verhuurd en in wijken met veel dure woningen relatief veel woni ngen aan hoge inkomens.
Door Huur op Maat zijn meer woningen in Amersfoort betaalbaar geworden voor de doelgroep.
Hierdoor zijn met name in Vathorst meer woningen verhuurd aan de doelgroep. De verschillen
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in instroom tussen wijken in Amersfoort zijn dus kleiner geworden door Huur op Maat.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit gesprekken met de experimentcorporaties blijkt dit tot nu toe niet het geval te zijn. De corporaties blijken het als een risico te
zien dat het bij Huur op Maat afhankelijk van de huurder is hoeveel een nieuwbouwwoning op
gaat brengen. Portaal heeft daarom besloten geen nieuwbouwwoningen met een Huur op
Maat-contract te verhuren.

1.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is alleen Portaal gelukt. De som van de aanvangshuren van de Huur op Maat contracten lag bij Portaal 1,6% hoger en bij De Alliantie Eemvallei 8,6% lager dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 2010, dan liggen de Huur op Maat -huren bij
Portaal 2,3% hoger en bij De Alliantie Eemvallei 6,9% lager.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe hoger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker in een hogere huurklasse terecht
zouden zijn gekomen. Verder zien we dat de gemiddelde huren in de klassen tussen de kwaliteitskortingsgrens en de tweede aftoppingsgrens bij Huur op Maat ongeveer even hoog liggen
als bij het reguliere huurbeleid. De gemiddelde huur van alle woningen tot de huurtoeslaggrens
samen ligt bij Huur op Maat lager dan bij het reguliere huurbeleid.
T a b e l 1 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

44

€302,01

62

€ 306,61

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

1596

€462,94

989

€ 459,13

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

309

€520,95

542

€ 522,44

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

134

€579,41

370

€ 587,85

Totaal tot huurtoeslaggrens

2083

€ 475,64

1963

€ 496,06

Vrije sector (vanaf €647,53)

54

€729,01

174

€ 744,48

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)
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Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Amersfoort bij Huur
op Maat in de huidige vorm lager is dan bij het reguliere huurbeleid van de experimentcorpor aties. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente en de huurdersorganisaties.
Uit de peiling onder woningzoekenden komt een positief b eeld naar voren. Ongeveer twee
derde is bekend met Huur op Maat en vindt de informatie daarover duidelijk. Ruim driekwart
van de woningzoekenden vindt het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager i nkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van
de huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat -woning betrof. 72%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 12% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
De gemeente Amersfoort is kritisch over Huur op Maat. Volgens de wethouder kunnen corpor aties beter passend huisvesten dan de huren aanpassen aan de inkomens. De huurdersorganis aties zijn positief over het feit dat meer woningen betaalbaar worden bij Huur op Maat.

1.3

Effecten van Huur op Maat

1.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van De Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland worden aangeboden via het aa nbodsysteem van Woonkompas. Via dit systeem worden alle woningen in de gemeente Amer sfoort aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf op aangeboden woningen reageren. Sinds
het begin van de experimentperiode kunnen zij kiezen tussen Huur op Maat -woningen van De
3
4
Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland en reguliere woningen van andere corporaties. In de
woningadvertenties is te zien of het een Huur op Maat -woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het re actiegedrag
5
van woningzoekenden kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds 2006 . Daarbij
maken we onderscheid tussen reacties op woningen die tijdens het experiment (vanaf het vierde kwartaal van 2008) als Huur op Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woni ngen.
Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning (Figuur 1-2). Sinds het
tweede kwartaal van 2008 kunnen woningzoekenden wekelijks op woningen reageren, voor die
tijd kon dat om de twee weken. Hierdoor steeg het aantal reacties per woning naar een hoogtepunt in het derde kwartaal van 2008. Na de invoering van Huur op Maat in het vierde kwartaal van 2008 heeft het aantal reacties per Huur op Maat-woning zich op een wat lager niveau
gestabiliseerd. Het patroon bij de niet-Huur op Maat-woningen is grilliger: dit wordt verklaard
door het feit dat het minder woningen en vooral ouderenwoningen betreft.

3

4
5

Een klein deel van de woningen van de twee experimentcorporaties wordt niet via Huur op Maat aa ngeboden, waaronder jongerenwoningen.
Het gaat met name om seniorenwoningen van Omnia Wonen.
De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van Woningnet.
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F i g u u r 1 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r w e l o f n i e t H u u r o p
Maat-woning
250

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

200
150

Niet Huur op Maat woningen

100

Huur op Maat woningen

50
0

In Figuur 1-3 is voor de Huur op Maat-woningen de ontwikkeling van het aantal reacties per
woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. Te zien is dat sinds de invoering van Huur op
Maat geen duidelijke verschuivingen te zien zijn in de populariteit van woningen in verschille nde WWS-klassen.
F i g u u r 1 - 3 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r W W S - p u n t e n
300

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

250
200
tot 100 punten
150
100

100 tot 125 punten
125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

50
0

Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen is in de jaren voorafgaand
aan het experiment gestegen (zie Figuur 1-4). Sinds de invoering van Huur op Maat reageren
vooral minder huishoudens met een midden- of hoger inkomen. Dat geldt zowel voor de experimentwoningen als de overige woningen.
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F i g u u r 1 - 4 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n , p e r k w a r t a a l
5.000

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

4.000

3.000

Hogere inkomens
Hogere middeninkomens

2.000

Lagere middeninkomens

Doelgroep
1.000

0

In Figuur 1-5 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat reageerden relatief veel
woningzoekenden met een hoger inkomen op woningen met veel WWS-punten. Tijdens het
experiment is het aantal reacties van woningzoekenden met een hoog (midden)inkomen afgenomen, met name bij woningen met veel WWS-punten. Hierdoor is het percentage van de reacties dat afkomstig is van de doelgroep en de lagere middeninkomens bij deze woningen toeg enomen.
F i g u u r 1 - 5 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s
experiment
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1.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment (Figuur 1-6). In de eerste
plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tijdens het experiment is een groter deel van de
woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep: 66% in de
periode vóór Huur op Maat (vanaf 2006), 71% tijdens het experiment. Ook bij de niet-experimentwoningen nam het aandeel toewijzingen aan de doelgroep toe, van 32% naar 40%.
In de experimentperiode werd nog eens 19% van de Huur op Maat-woningen verhuurd aan
lagere middeninkomens, waarmee alvast voldaan werd aan de norm om 90% van de woningen
toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (prijspeil 2010).
F i g u u r 1 - 6 V e r h u r i n g e n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n , le e f t ij d e n a a n t a l p e rs o n e n

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat
29

246

128

259

Doelgroep

297

Lagere middeninkomens

438

Hogere middeninkomens
1862

voor Huur op Maat

Hogere inkomens

tijdens Huur op Maat
209

536

698

1134

jonger dan 25 jaar

450

25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
458

256
847

185

45 tot 55 jaar
55 jaar en ouder

468

286

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat
42

136 83

66
195

330

1 persoon
2 personen
3 personen

1519
737

415

870

4 personen
5 of meer personen

In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat meer woningen verhuurd aan
ouderen en minder aan jongeren dan voorheen. Deze ontwikkeling zien we ook terug bij de
woningen die niet met Huur op Maat zijn verhuurd.
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Wanneer we kijken naar de grootte van het huishouden dan zien we geen verschillen tussen
voor en tijdens de Huur op Maat-periode. Bij de woningen die niet via Huur op Maat zijn verhuurd is het aandeel toewijzingen aan alleenstaanden flink gestegen.
In Figuur 1-7 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. Net als bij de reacties valt op dat bij de woningen met
veel WWS-punten het percentage doelgroep flink is toegenomen. Woningen met een hoge
waardering in het puntensysteem worden dus vaker verhuurd aan huishoud ens met een laag
inkomen dan voor het experiment.
F i g u u r 1 - 7 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r
en tijdens het experiment
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep
Lagere middeninkomens

10%

35%

7%

41%

Hogere middeninkomens 2%

Hogere inkomens 4%
0%

44%

40%

27%

42%

30%

50%

tot 100 punten

9%

12%

8%
2%

29%

41%

25%

12%

25%
75%

3%
100%

100 tot 125 punten

0%

67%

18%

125 tot 150 punten

68%
54%
25%

Doelgroep

13%
50%

39%

34%

10%

47%

24%

38%
25%

50%

17%
34%
75%

100%

vanaf 150 punten

79%

14% 3% 5%

100 tot 125 punten

0%

43%

15%

tijdens Huur op Maat

79%

vanaf 150 punten

40%

125 tot 150 punten

voor Huur op Maat
tot 100 punten

37%

19% 2%1%

70%

22%

7% 1%

15% 9% 8%

71%

18%

9% 2%

18%

73%

13% 10% 4%

7%

8%

15%

75%

Lagere middeninkomens

100%

0%

25%

Hogere middeninkomens

50%

75%

100%

Hogere inkomens

Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in Amersfoort een duidelijk
verband te zien tussen de huur van de woning en het inkomen van de woningzoekende aan wie
de woning verhuurd werd: hoe lager de huur, hoe groter de kans dat de woning aan een hui shouden uit de doelgroep verhuurd werd.
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F i g u u r 1 - 8 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
inkomen (2006-oktober 2008)
tot kwaliteitskortingsgrens

246

tot 1e aftoppingsgrens

42

1215

tot 2e aftoppingsgrens

293

177

tot huurtoeslaggrens
vrije sector

13
0%

10%

20%

Doelgroep

30%

17

61

7
40%

145

44

60
4

21

138

39

211

9

39

24
50%

Lagere middeninkomens

60%

70%

80%

Hogere middeninkomens

90%

100%

Hogere inkomens

Dit verband is ook terug te zien in de wijken waar woningzoekenden terechtkwamen. In wijken
6
waar een groot deel van de verhuurde woningen betaalbaar was voor de doelgroep, werd een
groot deel van de woningen verhuurd aan de doelgroep, en andersom (zie Figuur 1-9, links).
Door de invoering van Huur op Maat zijn veel meer woningen betaalbaar geworden voor de
doelgroep. Daardoor zien we dat vooral in wijken waar voorheen weinig woningen betaalbaar
waren voor de doelgroep, zoals de nieuwbouwwijk Vathorst, het percentage verhuringen aan
de doelgroep gestegen is (zie Figuur 1-9, rechts). Er zijn geen wijken waar duidelijk meer woningen aan woningzoekenden met een hoger inkomen zijn verhuurd.
F i g u u r 1 - 9 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n in Am e rs f o o rt p e r w ij k
80%

80%
Liendert

75%

Soesterkwartier De Kruiskamp

De Kruiskamp
75%

Schothorst Noord

De Berg Zuid

Schuilenburg

70%

Soesterkwartier
Schothorst Noord

65%

60%

Nieuwland

Stadskern

Randenbroek

Schothorst Zuid

Kattenbroek

Zielhorst
55%
Vathorst

50%

6

60%

70%

Nieuwland

De Berg Zuid
Stadskern
Schuilenburg
Schothorst Zuid

Kattenbroek

Vathorst

65%

60%

55%

70%
80%
% betaalbaar vóór Huur op Maat

90%

100%

45%
45%

50%

55%
60%
65%
70%
% doelgroep vóór Huur op Maat

e

Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 2 aftoppingsgrens.
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45%

50%

% doelgroep tijdens Huur op Maat

% doelgroep vóór Huur op Maat
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1.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 1 - 1 0 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 90% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maathuren) zijn te zien in Figuur 1-11 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden (Figuur 1-11, rechts) dan valt
op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is. Bij Huur op Maat liggen de aanvangshuren vaker tussen de kwal iteitskortingsgrens en de tweede aftoppingsgrens dan bij het reguliere huurbeleid.
F i g u u r 1 - 1 1 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id
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Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voor de huuraanpassing per 1
juli 2010. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomenstoets een hoger percentage
aan korting gekregen (Figuur 1-12, boven de lijn) en andere een lager percentage (Figuur 1-12,
onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets
van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.
F i g u u r 1 - 1 2 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 1-13 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de huid ige Huur op Maat-huren. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huurprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn). Gemiddeld genomen is de huurprijs met 3,2% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid
zou de gemiddelde huurstijging van deze woningen 2,3% geweest zijn.
F i g u u r 1 - 1 3 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0
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1.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 1-14 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep en de lage
middeninkomens daardoor lager dan bij het reguliere huurbeleid het geval zou zijn geweest.
Voor de hogere (midden)inkomensgroepen liggen de huurprijzen met Huur op Maat juist hoger
dan bij het reguliere huurbeleid.
F i g u u r 1 - 1 4 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 800
€ 700
€ 600

€ 500

Doelgroep
Lagere middeninkomens

€ 400

Hogere (midden)inkomens

€ 300

Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100
€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur betalen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 1 - 1 5 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 5,0
€ 4,5
€ 4,0

€ 3,5
€ 3,0

Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 1,5
€ 1,0
€ 0,5

€ 0,0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten
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Huurquoten
7

In Tabel 1-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 1 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

1.4

438
195
212
111
72

41%
31%
32%
42%
29%

60%
55%
39%
51%
35%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
164
18
29
32
9

23%
20%
21%
24%
20%

29%
22%
24%
31%
22%

29
31
30
2
9

18%
18%
20%
19%
18%

21%
21%
22%
20%
20%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

1.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e8
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeente Amersfoort hebben gereageerd. Door enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het draagvlak
voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Amersfoort 5.688 vragenlijsten verspreid, 788
woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal ingevulde enquêtes is bij de ein devaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitkomsten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 68% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel gelijk gebleven. Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd
heeft op een Huur op Maat-woning is ongeveer gelijk gebleven. 67% heeft bij de eindevaluatie
aangegeven al eens op een Huur op Maat-woning te hebben gereageerd.

7
8

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag.
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 1 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

369

Tussenevaluatie

311
0%

Geheel mee eens

166

125

158

20%

40%

Mee eens

Neutraal

120

60%

62

53

80%

Mee oneens

64

49
100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is voor het grootste deel van de woningzoekenden duidelijk:
63% van de woningzoekenden heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur
op Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald
wordt door het inkomen, is voor een nog groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 81%
van de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het ink omen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huu r op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
F i g u u r 1 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’

Eindevaluatie

267

Tussenevaluatie

207

217
0%

Geheel mee eens

173

219
20%

Mee eens

40%

Neutraal

138
60%

Mee oneens

89

50

77

40

80%

100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De berekening van de huurprijs via de
website wordt door 49% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 22% vindt de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 58% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 22% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 53% en 22%.
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F i g u u r 1 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

344

Tussenevaluatie

101

259
0%

Geheel mee eens

105

20%

40%

Mee eens

Neutraal

161

167
60%

57

47

109

109

80%

Mee oneens

100%

Geheel mee oneens

Van de woningzoekenden is 77 % het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’. De
verwachting over de gevolgen van Huur op Maat beïnvloedt het antwoord op de stelling: van de
actief woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat ongunstig uitpakt, is 36% het eens
met deze stelling. Van de woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat gunstig uitpakt,
is 96% het eens met de stelling.
F i g u u r 1 - 1 9 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

472

Tussenevaluatie

127

379
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

144
40%
Neutraal

60%
Mee oneens

68

43

70

58

48

57

80%

100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat De Alliantie Eemvallei en Portaal elk jaar het inkomen van de huurders toetsen vindt 60%
van de woningzoekenden geen probleem, 22% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tussenevaluatie is geen verandering ontstaan. De helft van de woningzoekenden
zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen , ongeveer 20% houdt
hier geen rekening mee.

1.4.2 Draagvlak onder Huur op Maat-huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 2.615 in Amersfoort en Soest. De respons
kwam uit op 18%, 477 ingevulde vragenlijsten. Daarvan wonen 381 huurders in Amersfoort, 96
in Soest. De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor een
Huur op Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder welke
omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duid elijk is voor hen,
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84% van de huurders bevestigt de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 14% is twijfel of zij
Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 88% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was v oor 86% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar het begrip over Huur op Maat wordt
getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt. Enkele Huur op Maathuurders werden nog op het verkeerde been gezet door de optie dat vermogen invloed zou
kunnen hebben op de Huur op Maat-korting, 18% heeft deze optie gekozen.
F i g u u r 1 - 2 0 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden

Amersfoort

2%

aantal personen in het huishouden

33%

inkomen van het huishouden

97%

vermogen huishouden

18%

leeftijd hoofdhuurder

8%
0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ruim driekwart van de huurders (77%) beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde
woning huurt, blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 86%
aan dat het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. Ruim de helft (61%) van deze huurders zou de woning niet gekozen
hebben als het geen Huur op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 91% zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was w elke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 86% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en maar 7% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid (49%) vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te l everen. Nog
eens 27% vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
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Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
Ruim een derde deel vindt het zelfs geen probleem. Een kleine minderheid (20%) v indt het wel
vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen. Opvallend veel huurders
zijn het helemaal eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de woningcorporatie mijn
inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen’. Daarentegen vindt 27% het niet
prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden opgevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij he t netto-inkomen met 100 euro
stijgt. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 50 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 54% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen.
F i g u u r 1 - 2 1 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e r h u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)
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10 euro p/m of 20 euro p/m of 50 euro p/m of 100 euro p/m 200 euro p/m
meer
meer
meer
of meer
of meer

Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). Bij 48% van
de respondenten is deze wens aanwezig. Een derde geeft aan bij gelijke woonlasten liever te
blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 80% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 9% vindt het oneerlijk. Een bijna identieke verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al
met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 72% is het hie rmee eens, 9% is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
Ongeveer een kwart vindt het niet te moeilijk, maar ook niet te makke lijk.
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F i g u u r 1 - 2 2 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
Huur op Maat is een rechtvaardige manier
om huur te bepalen
Huur op Maat is te ingewikkeld

24%

48%

4% 8%

een jaarljiks aan het inkomen aangepaste
korting op de huurprijs is rechtvaardig

26%

48%

34%

0%
helemaal mee eens

19%

14%

46%

20%

40%

mee eens

neutraal

11%

60%

5% 4%

4% 5%

80%

mee oneens

100%

helemaal mee oneens

1.4.3 Draagvlak onder zittende huurders
Een van de doelstellingen van Huur op Maat is de keuzevrijheid van woningzoekenden vergr oten: duurdere woningen moeten ook bereikbaar worden voor woningzoekenden met een laag
inkomen. Het is echter de vraag hoe zittende huurders in een duurder complex hier tegenaan
kijken. Daarom zijn enquêtes uitgezet door drie corporaties: De Alliantie Eemva llei, Vidomes en
Ieder1. In Amersfoort hebben 98 zittende huurders de moeite genomen de enquête in te vu llen. Daarvan zegt twee vijfde te weten wat Huur op Maat is, nog eens twee vijfde denkt enig szins te weten wat Huur op Maat is.
In Tabel 1-4 zijn enkele stellingen weergegeven. Twee groepen worden onderscheiden zittende
huurders met een woning die vóór Huur op Maat bereikbaar was (n = 33) en zittende huurders
met een woning die niet bereikbaar was (n = 65). Bereikbaar betekent in dit geval dat de w oning een huur had onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.
T a b e l 1 - 4 A n t w o o r d e n o p v e r s c h i l le n d e s t e l l in g e n , a a n d e e l (z e e r ) m e e e e n s
Aantallen en percentages (zeer) mee eens

voorheen
niet bereikbaar

voorheen
wel bereikbaar

9

totaal

Mensen moeten zelf kiezen waar ze willen wonen

15

45%

27

42%

42

43%

Het is goed voor een buurt dat mensen met
verschillende inkomen in dezelfde woningen
kunnen wonen
Ik heb er geen moeite mee dat de huur van een
HoM-woning afhangt van het inkomen van de
huurder
Door HoM hebben woningzoekenden meer
keuzevrijheid
HoM zorgt voor onrust in de buurt door verschillende huren voor dezelfde woning

22

67%

43

67%

65

67%

14

42%

30

47%

44

45%

18

55%

35

54%

53

54%

17

52%

27

42%

44

45%

Het is goed dat mensen met een lager inkomen
door HoM ook duurdere woningen kunnen huren

11

33%

36

55%

47

48%

Ik vind het oneerlijk dat iemand met een hoger
inkomen meer betaalt voor dezelfde won dan
iemand met een lager inkomen
Door een woning zowel aan lage als hoge inkomens aan te bieden ontstaan gemengde wijken

19

58%

23

36%

42

43%

21

64%

46

72%

67

69%

9

De vragen sluiten aan bij de vragenlijst die ontwikkeld is door het Centrum voor Onderzoek en Stati stiek voor de SEV-evaluatie van het tweehuurprijzensysteem van Woonbron uit 2009.
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Bij de zittende huurders met een woning niet bereikbaar voor Huur op Maat komt duidelijk
naar voren dat menging van verschillende inkomensgroepen als positief wordt beoordeeld
(67%). Het wordt echter niet gewaardeerd als huishoudens met een laag inkomen een duurdere
woning kunnen huren (33% vindt het goed). Ruim de helft vindt het oneerlijk dat iemand met
een hoger inkomen meer betaalt voor een woning.
Huurders met een woning bereikbaar voor Huur op Maat hebben er minder problemen mee dat
woningzoekenden met een lager inkomen een duurdere woning kunne n huren (55% mee eens).
Ook vinden zij het minder vaak oneerlijk dat iemand met een hoger inkomen meer betaalt voor
dezelfde woning (36%).
Ongeveer een kwart van de zittende huurders denkt dat de directe woonomgeving niet is beï nvloed door Huur op Maat, ongeacht of zij een bereikbare of niet bereikbare woning bewonen.
Als de huurders een verandering waarnemen, is dit veelal negatief. Huurders met een niet b ereikbare woning voor Huur op Maat denken beduidend vaker negatieve veranderingen te zien
(36%) dan huurders met een bereikbare woning (14%).
T a b e l 1 - 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g ‘ I s u w d i re c t e w o o n o m g e v in g v e ra n d e rd d o o r H u u r o p M a a t ? ’

ja, ik merk positieve veranderingen
ja, ik merk negatieve veranderingen

voorheen
niet bereikbaar
1
3%

voorheen
wel bereikbaar
4
7%

totaal
5

5%

12

36%

8

14%

20

22%

9

27%

15

25%

24

26%

weet ik niet

11

33%

32

54%

43

47%

Totaal

33

100%

59

100%

92

100%

nee, er is niets veranderd

1.4.4 Draagvlak onder stakeholders
Gemeente Amersfoort

10

De gemeente onderschrijft het belang van het tegengaan van scheefwonen en het bevorderen
van doorstroming op de woningmarkt, maar twijfelt of Huur op Maat hiervoor het meest g eschikte instrument is. De prijs van een product (huurprijs) zou volg ens de wethouder niet afhankelijk moeten zijn van het inkomen van de huurder maar van de kwaliteit van het product.
De ‘verevening van inkomens’ hoort volgens de wethouder via de inkomstenbelasting plaats te
vinden en niet door hogere inkomens een hogere huurprijs te laten betalen dan lagere inkomens. Het beleid zou volgens de wethouder gericht moeten zijn op de uitstroom van hogere
inkomens uit de sociale voorraad. Deze kan vervolgens kleiner worden als corporaties zich b eperken tot hun kerntaak: het passend huisvesten van de laagste inkomens. Inkomensafhankeli jke huren worden dan overbodig.
Het experiment leidt tot weinig reacties uit de raad of van inwoners. Als Huur op Maat bi jdraagt aan de doorstroming op de woningmarkt en het tegengaan van scheefheid vindt de gemeente het een nuttig instrument.
Huurdersorganisaties
In het kader van de evaluatie van het Huur op Maat -experiment in Amersfoort is met twee
11
huurdersverenigingen contact gezocht: de Vereniging Huurdersbelangen en Bewonersvereni12
ging Hestia.
10

Interview met dhr. G. Boeve (wethouder gemeente Amersfoort) en dhr. M. Dee (beleidsmedewerker),
21 september 2010.
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De Vereniging Huurdersbelangen is voorstander van inkomensafhankelijke huren; het is rech tvaardiger. Ook het feit dat lage inkomens in meer wijken in de stad terechtkunnen wordt als
een groot voordeel gezien. De indruk van de huurdersvereniging is dat de jaarlijkse inkomenstoets niet veel werk is. Toch zou dit volgens de huurdersvereniging in de toekomst beter door
de Belastingdienst kunnen worden gedaan: die doet dat waarschijnlijk efficiënter en kan b ovendien het vermogen meerekenen. De huurdersverenigin g hoort bijna uitsluitend positieve
reacties en vindt dat het experiment duidelijk en inzichtelijk is. Huur op Maat is volgens de
vereniging ‘het systeem voor de toekomst’, waarmee lage inkomens een fatsoenlijke woning
kunnen huren en de bevolkingsopbouw evenwichtiger wordt.
Hestia is ook positief over het gebruik van inkomensafhankelijke huren, maar voegt hieraan toe
dat dit alleen gerechtvaardigd is indien de slaagkansen voor lage en middeninkomens worden
vergroot en de doorstroming wordt verbeterd. Daarover is nu nog niet v eel te zeggen. Hestia is
positief over het feit dat de bereikbaarheid en betaalbaarheid voor lage inkomens toenemen,
met een acceptabele huurquote. Dat de huurquote voor de hogere middeninkomens flink lijkt
te stijgen wordt acceptabel gevonden. Tegelijkertijd wijst Hestia op het risico dat hogere en
middeninkomens die nu een sociale huurwoning bewonen minder actief zullen worden; dit kan
nadelig zijn voor de doorstroming.
De jaarlijkse inkomenstoets blijft een punt van aandacht voor de bewonersvereniging; mensen
hebben moeite de juiste formulieren aan te leveren. Onduidelijk is hoe vaak dit voorkomt.
Vooralsnog ontvangt Hestia nauwelijks reacties of klachten over het experiment.

1.5

Terugblik op het experiment
Portaal Eemland

13

Portaal Eemland heeft positieve er varingen opgedaan met het Huur op Maat-experiment. De
corporatie steunt het principe dat huurders naar draagkracht betalen voor een woning. De r eacties op het experiment sterken Portaal Eemland hierin; zelfs de woningzoekenden voor wie
Huur op Maat financieel minder goed uitpakt vinden het doorgaans eerlijker. Portaal Eemland
ziet als grote meerwaarde van Huur op Maat dat een woning wordt aangeboden voor de
marktprijs. De relatie tussen kwaliteit en prijs wordt zo verbeterd. De korting – die eerder impliciet was in de vorm van een afgetopte huurprijs – wordt met Huur op Maat zichtbaar gemaakt.
De belangrijkste doelen van het experiment zijn in de ogen van Portaal Eemland gehaald. De
keuzemogelijkheden voor lage inkomens zijn verruimd, nieuwbouw en eengezins woningen blijven betaalbaar, middelen worden doelmatiger ingezet en het experiment kan op steun rekenen.
De corporatie wijst er overigens op dat de meeste uitkomsten volgen uit de opzet van het exp eriment. De (jaarlijkse) inkomenstoets kost de corporatie m eer tijd dan verwacht.
De experimentperiode is volgens Portaal Eemland te kort om een aantal effecten zichtbaar te
maken. Zo is er nog weinig inkomensontwikkeling bij huurders te zien. Ook is voor Portaal niet

11

12

13

Telefonisch interview met dhr. T. de Man (voorzitter Vereniging Huurdersbelangen Amersfoort van De
Alliantie Amersfoort), 3 november 2010.
E-mailcontact met Bewonersvereniging Hestia, Huurdersvereniging van Portaal Eemland, Amersfoort,
november 2010.
Interview met dhr. V. van Oordt (directeur Portaal Eemland), dhr. M. van Noordenne (manager strategisch voorraadbeleid), dhr. W. Pos (projectleider Huur op Maat), dhr. G. Heast (conce rnstaf) en dhr. L.
Plekker (concernstaf), 13 december 2010.
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duidelijk wat het effect van Huur op Maat is op de menging in wijken. De verdeling van toewijzingen van woningen met WWS-punten tussen 100 en 125 punten (het grootste deel van het
aanbod), is ten opzichte van de periode voor Huur op Maat niet veranderd volgens de corpor atie. Vermoed wordt dat dit komt door ‘automatismen’ onder woningzoekenden en het feit dat
Portaal in het oude huurprijsbeleid de huurprijs van vergelijkbare woningen in een complex al
differentieerde om menging te bevorderen.
Portaal heeft in de experimentperiode een aantal andere effecten van Huur op Maat gezien.
Ten eerste dat mensen die een inkomensdaling meemaken in hun woning kunnen blijven w onen, waar dat in het ´oude systeem´ soms leidde tot betalingsproblemen. In de tweede plaats
ziet Portaal Eemland Huur op Maat als de haarlem merolie bij herstructurering: het doorschuiven van bewoners naar een andere woning lijkt eenvoudiger te gaan.
Het afbreukrisico van Huur op Maat is een blijvend punt van aandacht voor Portaal Eemland.
Het gaat dan feitelijk om de vraag welke kwaliteit beta albaar gemaakt moet worden. Een hoge
kwaliteit voor lage inkomens betaalbaar maken, kan immers leiden tot hoge kortingen en fina nciële risico’s voor de corporatie. Vanwege dat risico zijn nieuwbouwwoningen buiten het exp eriment gelaten; Portaal kan moeilijk schatten wat de huuropbrengsten van die woningen zullen
zijn. De nieuwbouwwoningen in Vathorst worden overigens wel met Huur op Maat verhuurd.
Portaal Eemland ziet Huur op Maat als een prikkel om anders over het huurbeleid na te gaan
denken. De toekomstwaarde van Huur op Maat hangt volgens de corporatie voor een belangrijk
deel af van de toekomstige rolverdeling tussen corporaties en overheid. Bij een eventueel ve rvolg van Huur op Maat zijn wat Portaal Eemland betreft de inkomenstoets en normering een
zaak voor de overheid. Met normering wordt gedoeld op zowel het vaststellen van huurquotes
als een methodiek waarmee een reële huurprijs kan worden bepaald. Beide zijn in de ogen van
Portaal politieke beslissingen. Bij de uitwerking zou verder aandacht moeten zijn voor de relatie tussen veranderende marktomstandigheden en bestaande huurcontracten en de cons equenties van de Europese staatssteunregeling.
De Alliantie Eemvallei

14

Voor De Alliantie Eemvallei is het Huur op Maat -experiment succesvol verlopen. Naar het oordeel van de corporatie is het belangrijkste doel gerealiseerd: nieuwbouw en grote eengezin swoningen toegankelijk en betaalbaar maken voor lage inkomens. De Alliantie wijst erop dat het
experiment bijdraagt aan de Amersfoortse ambitie van de ‘ongedee lde stad’ en de corporatie
tegelijkertijd in staat stelt de middeninkomens te bedienen. Tot slot is De Alliantie Eemvallei
tevreden over de verbeterde en meer inzichtelijke prijskwaliteitverhouding en de meer doelm atige besteding van middelen.
Uit een vergelijking gemaakt tussen de huidige huuropbrengsten en de fictieve opbrengsten
met het reguliere huurbeleid leidt De Alliantie af dat vrijwel gelijk wordt uitgekomen. Verwacht
wordt dat dit ook mogelijk is bij 90% toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot €33.000;
mogelijk zal De Alliantie hierbij wel de kortingstabel en referentiewoning willen aanpassen. De
Alliantie Eemvallei heeft de indruk dat de huurkortingen bij de juiste huishoudens terechtkomen. De ervaring is bovendien dat na twee inkomenstoets en minder huurkortingen verstrekt
worden. De Alliantie geeft aan met Huur op Maat in staat te zijn de portefeuille te different ieren; er zijn meer mogelijkheden voor de nieuwbouw van hogere kwaliteit.

14

Interview met dhr. K. Koolstra, (directeur De Alliantie Eemvallei), dhr. A. Pekel (rayonmanager), dhr. B.
Nauta (manager strategie en projectleider), 25 november 2011.
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De Alliantie Eemvallei krijgt vanuit huurders signalen dat de instroom verandert door Huur op
Maat, maar ziet geen reden een verband te leggen tussen inkomen en problemen op het vlak
van leefbaarheid. Er zijn geen extra beheermaatregelen genomen.
Volgens De Alliantie kan het Huur op Maat-experiment lokaal rekenen op veel aandacht. Huurders en woningzoekenden oordelen over het algemeen positief en omschrijven Huur op Maat
als rechtvaardig, zo is de indruk. De Alliantie blijft aandacht besteden aan het uitleggen van de
systematiek. De Alliantie ziet dat het Huu r op Maat-experiment in de lokale politiek regelmatig
op de agenda staat. Met name de waardevolle bijdrage van Huur op Maat in de stadsvernie uwing wordt breed gedeeld; over een aantal onderdelen bestaan politieke meningsverschillen.
Onder de eigen medewerkers is er volgens de corporatie – ondanks het feit dat de inkomenstoets veel werk is en het aanleveren van gegevens niet altijd soepel verloopt – brede steun
voor de werkwijze en het principe.
De Alliantie Eemvallei is voorstander van een structureel karakter van Huur op Maat – op termijn zelfs als regulier landelijk beleid. In een dergelijke structurele vorm geeft De Alliantie
Eemvallei de voorkeur aan het vaststellen van huurquotes door de rijksoverheid; de kwalite it
van de referentiewoning en kortingstabellen zouden regionaal vastgesteld kunnen worden. De
corporatie pleit daarbij wel voor een beperkt aantal tabellen. Voor de periodieke inkomen stoets zou volgens De Alliantie het primaat bij de Belastingdienst moeten liggen. De Alliantie
Eemvallei wijst op de consequenties van de Europese staatssteunregels voor Huur op Maat. Het
risico volgens de corporatie is dat de kernvoorraad afneemt en de mogelijkheden van de doe lgroep zullen worden beperkt.
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Hoofdstuk 2
Doetinchem en Bronckhorst
2.1

Opzet experiment
In de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst is Huur op Maat in oktober 2008 ingevoerd door
Sité Woondiensten. Sité is in Doetinchem de enige woningcorporatie. In de gemeente Bronc khorst is nog een andere woningcorporatie die meer bezit heeft. Huur op Maat wordt door Sité
Woondiensten in principe op het hele woningbezit toegepast.
Sité heeft ervoor gekozen de reële huur uit te drukken als percentage van de maximale huur,
aansluitend bij het woningwaarderingstelsel, en niet als percentage van de WOZ -waarde. In
eerste instantie was voorgesteld om 90% van de maximale huur voor alle woningen te hanteren. Voor eengezinswoningen is het aantal WWS-punten (door tuin en zolder) vaak hoger, terwijl huurders deze extra ruimte zelf minder hoog waarderen. Daarom is gekoze n voor 95% voor
meergezinswoningen en 85% voor eengezinswoningen. De hoogte van de reële huur is eve neens voorgelegd aan de eigen makelaar en vergeleken met particuliere verhuur, omdat Sité zich
niet uit de markt wilde prijzen.
Voor het berekenen van de kortingen hanteert Sité verschillende kortingstabellen voor 8 huishoudentypen, onderscheiden naar grootte en leeftijd. Bij het maken van de kortingstabellen is
aansluiting gezocht bij de huurtoeslagsystematiek. Eén daarvan is onderstaande tabel. Dit l evert verschillende referentiehuren (maximale huur voor huishoudens met een laag inkomen)
op. Voor een drie- en meerpersoonshuishouden vanaf 23 jaar is dit €7 92, voor een- en tweepersoonshuishoudens vanaf 23 jaar €739 en voor jongeren tot 23 jaar €510. Een belangrijke
doelstelling voor Sité was het scheppen van mogelijkheden voor jongeren.
T a b e l 2 - 1 H u u r o p M a a t - k o r t i n g s t a b e l S it é v o o r 3 o f m e e r p e rs o n e n , 2 3 t o t 6 5 j a a r
Reële
huur
(85-95%
max. huur)
900

Gem. toetsinkomen
≤29.125

30.000

32.500

37.500

42.750

>42.750

onbereikbaar

onbereikbaar

onbereikbaar

21,5%

14,1%

0,0%

800

onbereikbaar

28,2%

23,1%

14,8%

8,3%

0,0%

792

30,0%

27,5%

22,4%

14,3%

7,8%

0,0%

700

25,2%

19,9%

15,4%

8,1%

2,4%

0,0%

600

20,1%

11,5%

7,6%

1,5%

0,0%

0,0%

500

15,0%

3,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

400

9,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

300

4,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

200

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Bron: Sité Woondiensten
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Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn 1107 Huur op Maat-contracten afgesloten door Sité Woondiensten:
1027 in Doetinchem en 80 in Bronckhorst.
In Figuur 2-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren verdeeld
onder de verschillende inkomensgroepen en WWS-klassen.
F i g u u r 2 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
8
53

73

35

Doelgroep
Lagere middeninkomens

94

163

tot 100 punten
100 tot 125 punten

255

125 tot 150 punten

Hogere middeninkomens

vanaf 150 punten

Hogere inkomens
312

Onbekend
879

2.2

Onbekend

342

Conclusies

2.2.1 Doelen en resultaten
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn versch illende aftoppingsgrenzen voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens
(€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens uit deze groepen resp.
14%, 74% en 88% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben gehad.
De Huur op Maat-huur is voor resp. 39%, 96% en 99% van deze huishoudens betaalbaar. Het
percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
voor alle doelgroephuishoudens veel hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden in Doetinchem geen huurinkomensnormen gehanteerd. De keuzevrijheid voor woningzoekenden was dus al groot. Voor de doelgroep is de ke uzevrijheid nog groter geworden door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Dit heeft
niet tot grote verschuivingen in de woonruimteverdeling geleid. Wel zijn meer woningen met
veel WWS-punten aan de doelgroep verhuurd.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet a fhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht b ij de doelgroep. Door verschillende
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kortingstabellen te hanteren voor verschillende typen huishouden worden de kortingen in Doetinchem en Bronckhorst zodanig gebruikt dat voor alle huishoudens binnen de doelgroep zoveel
mogelijk woningen betaalbaar zijn.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
dan bij het reguliere huurbeleid.
Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwalit eit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de in flatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huur sprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O ndanks de oplopende kortingspercentages in Doetinchem en Bronckhorst neemt de huurprijs toe
naarmate men een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijks e aanpassing
van de huren is geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een ander e Huur op Maatwoning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

2.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. B ovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 1 25 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Doetinchem en Bronckhorst heeft 52%
aangegeven dat een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 e uro,
reden zou zijn om te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor
prijsprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Doetinchem en Bronckhorst. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor
deze huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop
maken, zal op langere termijn moeten blijken. Uit de enquête onder huurders blijkt dat 4 2%
een woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou wi llen kopen, wanneer de woonlasten gelijk zouden zijn.
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Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomensselectiviteit van de instroom in wijken.
Voor de invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huur vaker verhuurd aan
woningzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan wonin gzoekenden met een hoog inkomen. Hierdoor werden in sommige wijken met veel dure eengezinswoningen weinig woningen aan de doelgroep verhuurd.
Door Huur op Maat zijn meer woningen in Doetinchem en Bronckhorst betaalbaar geworden
voor de doelgroep. Hierdoor zijn met name in de wijken 2, 3 en 6 meer woningen verhuurd aan
de doelgroep. De instroom in deze wijken met relatief dure eengezinswoningen bestaat nu voor
een groter deel uit huishoudens uit de doelgroep dan voorheen.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekk elijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit een gesprek met Sité Woondiensten blijkt dit tot nu toe niet het geval te zijn. In de huidige marktsituatie is er weinig vraag
van hogere inkomensgroepen naar middeldure huur. Nieuwbouwwoningen met een hoge kwaliteit worden hierdoor vooral aan de doelgroep verhuurd, met hoge kortingen. In herstructu reringsgebieden kan dit een averechts hebben op de doelstelling om te mengen.

2.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is Sité Woondiensten gelukt. De som van de aanvangshuren van de Huur op Maat contracten lag 0,8% lager dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de hu ren per 1 juli
2010, dan liggen de Huur op Maat-huren 1,2% lager.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te g even kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen ve rdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de volgende tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker in een hogere huurklasse terecht
zouden zijn gekomen. Verder zien we dat de gemiddelde huur in de klassen tussen de kwal iteitskortingsgrens en de tweede aftoppingsgrens bij Huur op Maat lager ligt dan bij het reguli ere huurbeleid. De gemiddelde huur van alle woningen tot de huurtoeslaggrens samen ligt bij
Huur op Maat iets lager dan bij het reguliere huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Doetinchem en
Bronckhorst bij Huur op Maat in de huidige vorm lager is dan b ij het reguliere huurbeleid van
Sité Woondiensten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
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T a b e l 2 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

123

€ 327,41

140

€ 320,68

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

735

€ 445,74

624

€ 443,21

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

83

€ 524,78

140

€ 523,28

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

81

€ 578,71

128

€ 584,37

Totaal tot huurtoeslaggrens

1022

€ 448,45

1032

€ 454,96

Vrije sector (vanaf €647,53)

11

€ 701,82

1

€ 637,00

Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoekenden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente n, met de huurdersorganisatie
en met een collega-corporatie.
Uit de peiling onder woningzoekenden komt een positief beeld naar voren. Meer dan driekwart
van de woningzoekenden is bekend met Huur op Maat en vindt de informatie daarover duid elijk. 87% van de woningzoekenden vindt het goed dat mensen minder huur betalen als zij een
lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat meer dan de he lft van
de huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat -woning betrof. 76%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen e n slechts 7% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
De gemeenten Doetinchem en Bronckhorst onderschrijven de doelen van Huur op Maat. Huurdersorganisatie Siverder is voorstander van het experiment, omdat de sterkste schouders de
zwaarste lasten dragen. Collega-corporatie Pro Wonen vindt daarentegen dat corporaties niet
aan inkomenspolitiek horen te doen.

2.3

Effecten van Huur op Maat

2.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van Sité Woondiensten worden aangeboden via een eigen aanbodsysteem. Via dit
systeem worden alle woningen in de gemeente Doetinchem aangeboden. In de gemeente
Bronckhorst is nog een andere woningcorporatie actief. Woningzoekenden kunnen zelf op aa ngeboden woningen reageren. Sinds het begin van de experimentperiode kunnen zij in de gemeente Bronckhorst dan ook kiezen tussen Huur op Maat -woningen van Sité Woondiensten en
reguliere woningen van andere corporaties. In de gemeente Doetinchem ligt dit anders, hier
hebben de woningzoekenden in principe alleen keuze uit Huur op Maat -woningen. In de woningadvertenties is te zien of het een Huur op Maat -woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds het tweede
kwartaal 2008. Daarbij maken we onderscheid tussen reacties op woningen die tijdens het experiment als Huur op Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woningen.
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Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning. Het aantal reacties per
woning is na de invoering van Huur op Maat redelijk gelijk gebleven aan de kwartalen daarvoor.
In Figuur 2-2 is voor de Huur op Maat-woningen de ontwikkeling van het aantal reacties per
woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. We zien wat schommelingen per kwartaal
maar geen duidelijke trends. Wel valt op te merken dat waar vóór de invoering van Huur op
Maat op woningen met veel WWS-punten relatief weinig reacties kwamen, dit tijdens het exp eriment niet meer het geval is.
F i g u u r 2 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r W W S - p u n t e n
180

vóór

160

tijdens Huur op Maat

140

120
tot 100 punten

100

100 tot 125 punten

80

125 tot 150 punten

60

vanaf 150 punten

40

20
0

Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen van Sité is de afgelopen
jaren redelijk gelijk gebleven (zie Figuur 2-3). Dit geldt ook voor de samenstelling van de woningzoekenden naar inkomen.
F i g u u r 2 - 3 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n n a a r in k o m e n , p e r k w a rt a a l
1.600
1.400

vóór

tijdens Huur op Maat

1.200
1.000
800

Hogere inkomens
Hogere middeninkomens

600

Lagere middeninkomens

400

Doelgroep

200

0

In Figuur 2-4 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat reageerden woningzoekenden met een hoger inkomen relatief vaak op woningen met veel WWS-punten. Tijdens het
experiment zijn zij meer op woningen met weinig WWS-punten gaan reageren, terwijl woning-
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zoekenden met een laag inkomen juist meer op woningen met veel WWS-punten zijn gaan reageren.
F i g u u r 2 - 4 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s
experiment

2.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de experimentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment ( Figuur 2-5). In de eerste
plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tij dens het experiment is een groter deel van de
woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep: 68% in de
periode vóór Huur op Maat (vanaf april 2008), 80% tijdens het experiment. In de experimen tperiode werd nog eens 9% van de Huur op Maat-woningen verhuurd aan lagere middeninkomens. Daarmee werd net niet voldaan aan de norm om 90% van de woningen toe te wijzen aan
huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (prijspeil 2010). Opvallend is dat ook meer woningen aan hogere inkomens zijn verhuurd dan voorheen. Vooral de middeninkomens hebben
een minder groot deel van de woningen gekregen.
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F i g u u r 2 - 5 H u u r o p M a a t - v e r h u r in g e n S it é W o o n d i e n s t e n n a a r in k o m e n , le e f t ij d e n a a n t a l
personen

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

44
199

63

Doelgroep

68

Lagere middeninkomens

103

Hogere middeninkomens

266

Hogere inkomens

1104
930

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat
225

339

413

jonger dan 25 jaar

251

25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar

131

55 jaar en ouder

203

373
357

200
285

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

37

1 persoon

53 31

96

2 personen

103

177

3 personen

4 personen

786
584
517

5 of meer personen

393

In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat minder woningen verhuurd aan
ouderen en meer aan jongeren tot 35 jaar dan voorheen. Wanneer we kijken naar de grootte
van het huishouden dan zien we geen noemenswaardige verschillen tussen voor en tijdens de
Huur op Maat-periode.
In Figuur 2-6 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. Opvallend is dat bij alle WWS-klassen het percentage
doelgroep flink is toegenomen. Er zijn dus over de hele linie meer woningen verhuurd aan
huishoudens met een laag inkomen dan voor het experiment.
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F i g u u r 2 - 6 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r
en tijdens experiment
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep

15%

Lagere middeninkomens

16%

Hogere (midden)inkomens

14%
0%

25%

30%

30%

29%

25%

25%

30%

25%

28%

30%

13%

29%

34%

12%

31%

50%

tot 100 punten

15%

30%

75%

100%

25%

0%

100 tot 125 punten

tot 100 punten

19%

100 tot 125 punten

68%

20%

125 tot 150 punten

69%

16%

vanaf 150 punten

66%
25%
Doelgroep

50%

125 tot 150 punten

75%

100%

vanaf 150 punten

7% 1%

82%

8% 7%

10% 2%

81%

9%

13%

13%
50%

26%

tijdens Huur op Maat

73%

0%

23%

37%

25%

voor Huur op Maat

27%

17%

75%

3%

77%

4%

Lagere middeninkomens

10% 8% 6%

81%

100%

0%

25%

7%

8% 7% 4%
50%

Hogere middeninkomens

75%

100%

Hogere inkomens

Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in Doetinchem en Bronckhorst
een duidelijk verband te zien tussen de huur van de woning en het inkomen van de woningzo ekende aan wie de woning verhuurd werd: hoe lager de huur, hoe groter de kans dat de woning
aan een huishouden uit de doelgroep verhuurd werd.
F i g u u r 2 - 7 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
inkomen (2006 - oktober 2008)
tot kwaliteitskortingsgrens

172

tot 1e aftoppingsgrens

39

723

tot 2e aftoppingsgrens

167

138

tot huurtoeslaggrens

43

67

vrije sector

10%

20%

Doelgroep

0

30%

40%

50%

Lagere middeninkomens

90

49

8

12

2

60%

19

45

17
4

0%

13 3

2

70%

80%

Hogere middeninkomens

90%

100%

Hogere inkomens

Dit verband is niet goed terug te zien in de wijken waar woningzoekenden terechtkwamen. Dat
15
komt omdat in alle wijken meer dan 80% van de verhuurde woningen betaalbaar was voor de
doelgroep, waardoor de huren weinig invloed hadden op de instroom van inkomens groepen
(zie Figuur 2-8, links).
Door de invoering van Huur op Maat zijn nog meer woningen betaalbaar geworden voor de
doelgroep. In bijna alle wijken is het percenta ge verhuringen aan de doelgroep gestegen (zie
Figuur 2-8, rechts). Opvallend is dat in de wijken 2, 3 en 6 vóór Huur op Maat relatief weinig

15

e

Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 2 aftoppingsgrens.

Eindevaluatie Huur op Maat

33

woningen betaalbaar waren en aan de doelgroep werden verhuurd, terwijl in deze wijken ti jdens het experiment juist de meeste woningen aan de doelgroep werden verhuurd. Dit zijn
wijken met relatief veel duurdere eengezinswoningen.
Er zijn geen wijken waar duidelijk meer woningen a an woningzoekenden met een hoger inkomen zijn verhuurd.

90%

90%

85%

85%

% doelgroep tijdens Huur op Maat

% doelgroep vóór Huur op Maat

F i g u u r 2 - 8 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n in D o e t in c h e m e n B ro n c k h o r s t p e r w ij k

80%

Wijk 11
Buitengebied
Doetinchem

75%

Wijk 04

Wijk 09

70%

Wijk 02
Wijk 07

65%

Hummelo en
Keppel

Wijk 06
Wijk 03

Steenderen

85%

90%
95%
% betaalbaar vóór Huur op Maat

Wijk 03
80%

Wijk 02

Wijk 11
Buitengebied
Doetinchem

Steenderen
Wijk 01
Doetinchem
Centrum

Wijk 07

75%

Wijk 09
Wijk 04

Hummelo en
Keppel
70%

65%

Wijk 01
Doetinchem
Centrum

60%

80%

Wijk 06

100%

60%
60%

65%

70%
75%
80%
% doelgroep vóór Huur op Maat

85%

90%

2.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat-woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 2 - 9 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 85% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maathuren) zijn te zien in Figuur 2-10 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 2-10, rechts) dan valt
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op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is.
F i g u u r 2 - 1 0 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlijkse huu raanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 2-11, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 2-11, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.
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F i g u u r 2 - 1 1 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 2-12 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu rprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn). Gemiddeld genomen was de huurprijs na aftrek van korting per 1 juli 2010 3,4% hoger
dan bij aanvang van het contract. Bij het reguliere huurbeleid zou de gemiddelde huurstijging
van deze woningen door de jaarlijkse huurverhogingen 3,0% zijn geweest.
F i g u u r 2 - 1 2 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

2.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 2-13 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Bin-
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nen de meeste WWS-klassen is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt
naarmate het inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep lager dan bij het reguliere huurbeleid het geval zou zijn geweest. Voor de hogere ink omensgroepen liggen de huurprijzen met Huur op Maat hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
F i g u u r 2 - 1 3 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 700
€ 600

€ 500
Doelgroep

€ 400

Lagere middeninkomens
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€ 200
€ 100
€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS-punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur bet alen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 2 - 1 4 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S punten
€ 5,0
€ 4,5

€ 4,0
€ 3,5
€ 3,0

Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 1,5
€ 1,0
€ 0,5
€ 0,0
tot 100 punten
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Huurquoten
16

In Tabel 2-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt ee n deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 2 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

2.4

297
172
103
42
34

37%
28%
32%
38%
30%

54%
43%
41%
48%
33%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
46
15
8
5
2

24%
21%
21%
23%
25%

29%
23%
24%
30%
28%

7
29
15
0
10

17%
15%
19%

22%
21%
22%

19%

23%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

2.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e17
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeenten Doetinche m en Bronckhorst hebben gereageerd.
Door enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd
het draagvlak voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Doetinchem en Bronckhorst
1087 vragenlijsten verspreid, 170 woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal
ingevulde enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes
bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitko msten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 76% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel toegenomen. Ten tijde van de tussenevaluatie was dit nog 65%.
Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat-woning is licht gestegen. 86% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat -woning te
hebben gereageerd.

16
17

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag.
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 2 - 1 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

101

Tussenevaluatie

27

54
0%

Geheel mee eens

21

20%

40%

Mee eens

Neutraal

18

19

60%

12
80%

Mee oneens

13

10

9
100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is voor de meeste actief woningzoekenden duidelijk. Driekwart van de woningzoekenden heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over
Huur op Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk . 86%
van de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het ink omen.
Tijdens de tussenevaluatie waren de woningzoekenden in Doetinchem en Bronckhorst ook al
positief over de duidelijkheid van Huur op Maat . Vergeleken met deze tussenevaluatie zien we
een lichte stijging bij het aantal positieve reacties op de stellingen ‘de informatie over Huur op
Maat is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald wordt door mijn inkomen’.
F i g u u r 2 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’

Eindevaluatie

87

Tussenevaluatie

40

41
0%

Geheel mee eens
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20%

Mee eens

40%

Neutraal

28

21
60%

Mee oneens

8

8

80%

7

8
100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten een kleine positieve verandering zien. De berekening van de huurprijs via de website wordt door 73% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 11% vindt
de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 75% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 11% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 69% en 19%.
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F i g u u r 2 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

100

Tussenevaluatie

26

52
0%

Geheel mee eens

26

20%

Mee eens

40%

Neutraal

23

13

60%

Mee oneens

6 13

12

10

80%

100%

Geheel mee oneens

87% van de woningzoekenden is het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’.
F i g u u r 2 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l li n g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

122

Tussenevaluatie

22

75
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

21
40%

Neutraal

60%
Mee oneens

8 7 7

8
80%

4 6
100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Sité Woondiensten elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 75% van de woningzoekenden geen probleem, een kleine 11% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken
met de tussenevaluatie betekent dit dat er een lichte stijging te zien is van woningzoekenden
die het geen probleem vinden. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden (63%) zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 18% houdt hier
geen rekening mee.

2.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 1.107 in Doetinchem en Bronckhorst. Relatief
weinig Huur op Maat-huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 19%, 207 ingevulde
vragenlijsten. De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor
een Huur op Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder w elke omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
82% van de huurders bevestigt de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 15% is twijfel of zij
Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben.
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De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 91% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 84% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het expe riment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar het begrip over Huur op Maat wordt
getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt. Enkele Huur op Maathuurders werden nog op het verkeerde been gezet door de optie dat vermogen invloed zou
kunnen hebben op de Huur op Maat-korting, 15% heeft deze optie gekozen.
Vergeleken met Huur op Maat-huurders in andere regio’s hebben relatief veel huurders in Doetinchem de optie ‘leeftijd hoofdhuurder’ gekozen. Dit komt omdat in Doetinchem en Bronc khorst de leeftijd van de hoofdhuurder – in tegenstelling tot het merendeel van de andere regio’s – meegenomen wordt bij het bepalen van de omvang van de korting.
F i g u u r 2 - 1 9 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden

Doetinchem en
Bronckhorst

2%
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33%
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15%
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14%
0%
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Ruim driekwart van de huurders (77%) beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde
woning huurt, blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 84%
aan dat het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoo gte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. Ruim de helft (63%) van deze huurders zou de woning niet gekozen
hebben als het geen Huur op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 98% zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 86% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en 3% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid
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(49%) vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. Nog eens 34%
vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
De helft staat hier neutraal tegenover. Een kleine minderheid (19 %) vindt het wel vervelend dat
de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen. Opvallend veel huurders zijn het eens
met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf
bij de Belastingdienst zou opvragen’. Daarentegen vindt 2 8% het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronte erd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto-inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarnee mbaar bij 50 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 52% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen. Het omslagpunt ligt
eveneens rond de 50 euro bij een fictieve situatie waarbij het huishouden kleiner wordt, waa rna de huur stijgt.
F i g u u r 2 - 2 0 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)
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Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). Bij 42% van
de respondenten is deze wens aanwezig. Ongeveer een derde geeft aan bij gelijke woonlasten
liever te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 83% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 5% vindt het oneerlijk. Een bijna identieke verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al
met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 7 6% is het hiermee eens, 6% is het oneens.
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Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
Ruim een kwart vindt het niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk.
F i g u u r 2 - 2 1 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
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2.4.3 Draagvlak onder stakeholders
18

Gemeente Doetinchem en gemeente Bronckhorst

19

De gemeente Doetinchem onderschrijft de doelen van het Huur op Maat -experiment. Mensen
met een hoger inkomen kunnen volgens de wethouder een marktconforme huurprijs voor hun
woning betalen. Inkomensafhankelijke kortingen op de huurprijs zijn vervolgens een goed instrument om de betaalbaarheid voor de lagere inkomens te garanderen. Bovendien draagt Huur
op Maat bij aan een doelmatige besteding van ‘collectieve middelen’ en worden meer woningen bereikbaar voor de lagere inkomens; de gemeente onderschrijft het belang hiervan. Het
experiment past goed binnen het woonbeleid van de gemeente, dat gericht is op het verbet eren van de betaalbaarheid en bereikbaarheid van het wonen voor de lage inkomensgroepen. De
gemeente ziet nog weinig effecten van het experiment. Ook zijn weinig reacties te horen vanuit
de raad of bevolking; de indruk is dat Huur op Maat goed loopt. Wat de wethouder betreft
wordt de discussie over de toekomst van Huur op Maat breder getrokken tot een discussie ov er
de hervorming van de gehele woningmarkt.
De gemeente Bronckhorst is van meet af aan positief geweest over Huur op Maat. Het gebruik
van reële huurprijzen als uitgangspunt is volgens de gemeente gerechtvaardigd. Inkomensa fhankelijke huurkortingen passen daar goed bij, zij het dat een inkomensstap niet volledig moet
worden tenietgedaan door een lagere huurkorting. Volgens de wethouder zou op termijn het
vermogen van invloed moeten kunnen zijn op de huurkorting. De wethouder ontvangt nauw elijks reacties van burgers of vanuit de politiek over het experiment; Huur op Maat is ‘geruisloos
ingevoerd’. Het experiment past binnen het gemeentelijk woonbeleid, al vraagt het wel om
aandacht voor de bestaande voorraadafspraak. De wethouder verwacht dat het experiment zal
bijdragen aan het vergroten van de diversiteit in wijken en het realiseren van nieuwbouw van
een hogere kwaliteit. Als de evaluatie van het experiment positief is, mag Huur op Maat wat
hem betreft verder worden uitgerold om het scheefwonen tegen te gaa n.

18

19

Interview met dhr. O. van Dijk (wethouder gemeente Doetinchem) en mw. J. Lammers (beleidsmed ewerker wonen), 24 september 2010.
Interview met dhr. A. Baars (wethouder gemeente Bronckhorst), 13 oktober 2010.
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Huurdersvereniging Siverder

20

De huurdersvereniging van Sité Woondiensten is voorstander van het Huur op Maat -experiment, omdat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten kunnen dragen. Het hanteren
van een meer marktconforme huurprijs als uitgangspunt past daar goed bij. Omdat het nu om
een experiment gaat, heeft Siverder er geen moeite mee dat Sité jaarlijks inkomensgegevens
verzamelt. Uit het feit dat er geen reacties vanuit de huurders zijn, wordt opgemaakt dat het
experiment goed werkt en op steun kan rekenen. De huurdersvereniging heeft aandacht gevraagd voor de leefbaarheidseffecten die zich kunnen voordoen als gevolg van veranderende
instroom in buurten; vooralsnog zijn hier echter geen signalen over ontvangen.
Pro Wonen

21

Behalve Sité Woondiensten heeft woningcorporatie Pro Wonen bezit in de gemeente Bronc khorst. Pro Wonen is van mening dat corporaties niet aan inkomenspolitiek horen te doen; het is
aan de rijksoverheid om normen te stellen met betrekking tot de betaalbaarheid van het wonen
voor lage inkomens. Ook toetsing hiervan is een overheidstaak. Pro Wonen heeft daarom niet
overwogen mee te doen aan het Huur op Maat-experiment, dat wordt omschreven als ‘een
creatieve vondst met in de praktijk te veel administratieve rompslomp’. Pro Wone n had geen
bedenkingen bij de deelname van Sité aan het experiment. In marktontwikkelingen en zoekg edrag merkt Pro Wonen geen veranderingen sinds de start van het experiment. Er melden zich
geen huurders of woningzoekenden met vragen over Huur op Maat bij de corporatie.

2.5

Terugblik op het experiment22
Sité Woondiensten kijkt met een goed gevoel terug op het Huur op Maat -experiment. De basisprincipes worden volledig onderschreven en volgens Sité ook gerealiseerd: een betere relatie
tussen prijs en kwaliteit, alleen financiële ondersteuning daar waar en wanneer nodig en het
vergroten van de bereikbaarheid van woningen voor lage inkomens. Bovendien is de corporatie
in de uitvoering nauwelijks op problemen of weerstand gestuit. Voor Sité Woondiensten is Huur
op Maat vanzelfsprekend geworden.
Het experiment heeft bij Sité weinig betekenis voor of invloed op het beleid op het vlak van
woonruimteverdeling gehad. Hetzelfde geldt voor het beleid op het vlak van leefbaarheid of
beheer. Van een toename van leefbaarheidsproblemen of overlast als gevolg van Huur op Maat
is voor zover bekend geen sprake. Sité ziet nog weinig effecten van het experiment anders dan
de toegenomen keuzemogelijkheden en slaagkansen van lage inkomens. De verwachting is dat
marktontwikkelingen (zoals een teruglopende mutatiegraad en stokkende bouwproductie) en
eventuele institutionele veranderingen grote invloed hebben op de effecten van het exper iment.
Recente marktontwikkelingen nopen Sité ertoe de nieuwbouw met Huur op Maat anders te
positioneren. In de regio is de vraag naar (middel)dure huur beperkt, mede vanwege de relatief
lage koopprijzen. Als gevolg daarvan is er vanuit de midden - of hogere inkomens weinig interesse in huurwoningen met een huurprijs rond of net boven de liberalisatiegrens. Di t heeft tot
gevolg dat de duurdere Huur op Maat-woningen veelal worden verhuurd aan lage inkomens,
waardoor de verstrekte kortingen behoorlijk oplopen. Sité signaleert bovendien een tweede

20

21
22

Telefonisch interview met dhr. H. Veenekamp (voorz itter huurdersvereniging Siverder), 13 oktober
2010.
Telefonisch interview met dhr. H. Meulenkamp (directeur-bestuurder Pro Wonen), 25 oktober 2010.
Interview met dhr. R. van der Heide (manager strategie & vastgoed Sité Woondiensten), dhr. H. van Es
(manager wonen) en mw. P. Eekelder (projectleider Huur op Maat), 2 december 2010.
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effect. Hoogwaardige (nieuwbouw)woningen in minder gewilde of herstructureringswijken krijgen met het woningwaarderingsstelsel een relatief hoge huurprijs. Doordat midden - of hogere
inkomens nauwelijks bereid zijn deze (op die plek) te betalen – en dus de kortingen voor Sité
oplopen – leidt dit niet tot de gewenste inkomensmix in kwetsbare wijken. Zo kan Huur op
Maat strijdig zijn met de door Sité gewenste ontwikkeling in herstructureringsgebieden.
Sité omschrijft de invoering van Huur op Maat als geruisloos. Vanuit de omgeving – huurders,
woningzoekenden, gemeente, andere corporaties – hoort Sité bijna uitsluitend positieve geluiden. Intern is er veel steun en de werkwijze is de standaard geworden. Met de Belastingdienst
is een werkafspraak gemaakt dat – indien nodig – de IB60-formulieren versneld worden verstrekt. De inkomenstoets is hierdoor goed uit te voeren. Inmiddels is deze afspraak echter b eeindigd vanwege gewijzigde administratieve processen.
Bij gebleken positieve resultaten wil Sité verdergaan met Huur op Maat. Daarbij gaat de voo rkeur uit naar Huur op Maat als regulier beleid, waarbij toetsing en normstelling niet meer door
corporaties gebeuren, maar bijvoorbeeld door respectievelijk de Belastingdienst en het Rijk.
Om uniformiteit in de systematiek te bevorderen, ligt het voor Sité voor de hand dat het bep alen van de reële huurprijzen dan via een landelijk systematiek gebeurt, die ruimte biedt voor
regionale differentiatie. Sité maakt bij dit toekomstbeeld de kanttekening dat institutionele
ontwikkelingen (zoals de Europese beschikking, het toekomstige huur - en huurtoeslagbeleid)
van grote invloed zullen zijn op de toekomst van Huur op Maat.
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Hoofdstuk 3
Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland
3.1

Opzet experiment
In de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland wordt Huur op Maat sind s
oktober 2008 toegepast door Woonconcept. In deze gemeenten is Woonconcept niet de enige
sociale verhuurder.
Woonconcept heeft besloten om de hele voorraad beschikbaar te stellen voor H uur op Maat,
met uitzondering van de nieuwbouw, de zorgwoningen en de woningen in de vrije sector.
Bij Woonconcept varieert de reële huur van 73% (bij woningen met een maximale huur van
meer dan 830 euro) tot 100% (bij woningen tot en met 314 euro) van de maximale huur. Dit
heeft te maken met de marktsituatie in Drenthe, di e minder gespannen is dan in de andere
experimentgebieden. Een reële huur vragen van meer dan €700 acht Woonconcept niet haa lbaar, ook al zou dit op grond van het woningwaarderingstelsel mogen.
Woonconcept hanteert één kortingstabel voor alle huishoudens. Huurders met een inkomen tot
€36.800 krijgen een Huur op Maat-korting ten opzichte van de reële huur. In tegenstelling tot
de andere experimentgebieden loopt het kortingspercentage op naarmate de reële huur daalt.
T a b e l 3 - 1 H u u r o p m a a t - k o r t i n g s t a b e l W o o n c o n c e p t p e r 1 j u li 2 0 1 0
Reële huur
(73% - 100% max. redelijk)

Inkomen

€ 700

tot
€21.500
14%

€21.500
tot €29.200
12%

€29.200
tot €32.400
8%

€32.400
tot €36.800
4%

vanaf
€36.800
0%

€ 650

14%

13%

9%

5%

0%

€ 600

17%

15%

11%

7%

0%

€ 550

20%

16%

12%

8%

0%

€ 500

22%

18%

12%

9%

0%

€ 450

24%

19%

13%

9%

0%

€ 400

24%

19%

13%

9%

0%

€ 350

25%

19%

13%

9%

0%

€ 300

25%

19%

13%

9%

0%

Bron: Woonconcept

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn 1540 Huur op Maat-contracten afgesloten door Woonconcept: 67 in
Assen, 499 in Hoogeveen, 542 in Meppel en 432 in Steenwijkerland. In Figuur 3-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren verdeeld onder de verschillende
inkomensgroepen en WWS-klassen.
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F i g u u r 3 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
15
92

108

286

Onbekend
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

177

321

tot 100 punten
100 tot 125 punten
125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

496

437

1.148

3.2

Conclusies

3.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende aftoppingsgrenzen voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens
(€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens uit deze groepen resp.
32%, 83% en 91% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben gehad.
De Huur op Maat-huur is voor resp. 34%, 92% en 97% van deze huishoudens betaalbaar. Het
percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
voor alle doelgroephuishoudens hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden door Woonconcept huurinkomensnormen geha nteerd, waardoor de doelgroep uitgesloten werd van woningen boven de aftoppin gsgrenzen en
woningen tot de kwaliteitkortingsgrens gereserveerd werden voor de doelgroep. Door de afschaffing van de huurinkomensnormen is de keuzevrijheid voor alle woningzoekenden groter
geworden. Voor de doelgroep is de keuzevrijheid extra vergroot door het toegenomen aantal
betaalbare woningen. Dit heeft niet tot grote verschuivingen in de woonruimteverdeling geleid.
Wel zijn meer woningen met veel WWS-punten aan de doelgroep verhuurd.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen beschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep .
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
voor de doelgroep dan bij het reguliere huurbeleid.
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Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid mogen de huren bij lopende huurcontracten alleen met de inflatie
stijgen, terwijl de huren bij mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een
huursprong die verhuizen onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebasee rd is op de kwaliteit. Ondanks de aflopende kortingspercentages die Woonconcept hanteert, neemt de huurprijs af
naarmate men een woning met een lagere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing
van de huren is geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maatwoning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

3.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. Bovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 138 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders van Woonconcept heeft 56% aangegeven dat
een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijgi ng van 100 euro, reden zou zijn
om te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor prijsprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers
van Woonconcept. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop maken,
zal op langere termijn moeten blijken. Uit de enqu ête onder huurders blijkt dat 51% een woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou wil len kopen, wanneer de woonlasten
gelijk zouden zijn.
Meer gemengde wijken
Door het ontbreken van inkomensgegevens over de verhuringen door Woonconcept is het niet
mogelijk om de effecten van Huur op Maat op de instroom per wijk in het werkgebied van
Woonconcept te onderzoeken.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit een gesprek met Woonconcept
blijkt dit tot nu toe niet het geval te zijn. Voor de meeste nieuwbouwprojecten acht Woonconcept het financiële risico van Huur op Maat te groot.
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3.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is Woonconcept bijna gelukt. De som van de aanvangshuren ligt bij Huur op Maat
1,5% hoger dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 jul i 2010, dan liggen
de Huur op Maat-huren 3,0 % hoger.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker onder de kwaliteitskortingsgrens
of boven de aftoppingsgrenzen terecht zouden zijn gekomen. Verder zien we dat de gemiddelde
huur in de klassen tussen de kwaliteitskortingsgrens en de tweede aftoppingsgrens bij Huur op
Maat ongeveer even hoog ligt als bij het reguliere huurbeleid. De gemiddelde huur van alle
woningen tot de huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur op Maat iets hoger dan bij het reguliere
huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Assen, Hoogeveen,
Meppel en Steenwijkerland bij Huur op Maat in de huidige vorm ongeveer even hoog is als bij
het reguliere huurbeleid van Woonconcept. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele
gedragseffecten.
T a b e l 3 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

426

€ 306,81

521

€ 287,94

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

920

€ 423,10

782

€ 427,93

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

114

€ 523,36

115

€ 522,06

80

€ 572,17

117

€ 580,98

Totaal tot huurtoeslaggrens

1540

€ 406,10

1535

€ 399,13

Vrije sector (vanaf €647,53)

0

-

5

€ 687,32

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente Steenwijkerland en de huurdersfederatie Hoogeveen en collega-corporatie Domesta.
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Uit de peiling onder woningzoekenden komt een positi ef beeld naar voren. Ruim 70% is bekend
met Huur op Maat en vindt de informatie da arover duidelijk. 82% van de woningzoekenden
vindt het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van
de huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat-woning betrof. 75%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 7% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
De gemeente Steenwijkerland onderschrijft de doelstellingen van Huur op Maat. De huurdersfederatie Hoogeveen vindt het eerlijk dat een relatie tussen huurprijs en inkomen wordt g elegd. Ook Domesta is enthousiast over Huur op Maat, omdat de corporatie vindt da t alleen de
lage inkomens ondersteund moeten worden.

3.3

Effecten van Huur op Maat

3.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
Woonconcept is in Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland niet de enige sociale ve rhuurder. De woningen van Woonconcept worden aangeboden via e en eigen aanbodsysteem.
Woningzoekenden kunnen zelf op aangeboden woningen reageren. Sinds het begin van de experimentperiode kunnen zij kiezen tussen Huur op Maat -woningen van Woonconcept en reguliere woningen van andere corporaties, die via andere kanalen worden aangeboden. In de woningadvertenties is te zien of het een Huur op Maat -woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzo ekenden sinds 2006. Het gemiddeld aantal reacties per woning is vanaf 2006 gestegen. In Figuur 3-2 is voor de Huur op
Maat-woningen de ontwikkeling van het aantal rea cties per woning uitgesplitst per klasse van
WWS-punten. Te zien is dat sinds de invoering van Huur op Maat meer gereageerd wordt op
woningen met veel WWS-punten dan daarvoor. In 2010 zijn op deze woningen zelfs meer rea cties gekomen dan op woningen met minder punten, terwijl het voorheen andersom was.
F i g u u r 3 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r W W S - p u n t e n
45
40

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

35

30
25

tot 100 punten

20

100 tot 125 punten

15
10

125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

5

0

Elk kwartaal reageren ongeveer 1200 woningzoekenden op gemiddeld vijf woningen van Woonconcept. Medio 2008 is Woonconcept overgestapt op een nieuw registratiesysteem voor de
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woonruimteverdeling. Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen is
sindsdien hoger dan voorheen (zie Figuur 3-3). Helaas wordt in het nieuwe systeem het inkomen niet meer geregistreerd. Daardoor kunnen we niet achterhalen of de samenstelling van de
woningzoekenden als gevolg van Huur op Maat is veranderd.
F i g u u r 3 - 3 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n , p e r k w a r t a a l
1.600
1.400

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

1.200
1.000

800
600
400

Onbekend

Hogere inkomens
Hogere middeninkomens

Lagere middeninkomens
Doelgroep

200
0

3.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment (Figuur 3-4).
In de eerste plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de
inkomensgegevens over de verhuringen van voor 1 mei 2008 en de inkomensgegevens over de
Huur op Maat-contracten. Wanneer we de verhuringen waarvan het inkomen onbekend is bu iten beschouwing laten, is tijdens het experiment een groter deel van de woningen verhuurd
aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep: 77% in de periode vóór Huur op
Maat (begin 2006 tot medio 2008), 80% tijdens het experiment.
In de experimentperiode werd nog eens 12% van de Huur op Maat-woningen verhuurd aan
lagere middeninkomens. Woonconcept voldoet dus aan de norm om 90% van de woningen toe
23
te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (prijspeil 2010). Dat was voor
het experiment overigens ook al het geval.

23

Als we ervan uit zouden gaan dat alle huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, een inkomen
hebben boven de 33.000 euro, dan komt het percentage uit op 86%, dus onder de norm van 90%.
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F i g u u r 3 - 4 V e r h u r i n g e n W o o n c o n c e p t n a a r in k o m e n , le e f t i j d e n a a n t a l p e rs o n e n

tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
24

15

86

92

Onbekend

108

Doelgroep

177

345

Lagere middeninkomens

Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

1.524

1.148

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

466

413

698

jonger dan 25 jaar

491

25 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

232

45 tot 55 jaar

168

55 jaar en ouder
385
274

733

35

voor Huur op Maat

474

tijdens Huur
op Maat
24

99

65
152

209

1 persoon
2 personen
3 personen

474

1163

453

846

4 personen
5 of meer personen

In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat m eer woningen verhuurd aan
ouderen en minder aan jongeren tot 35 jaar dan voorheen. Wanneer we kijken naar de grootte
van het huishouden dan zien we geen noemenswaardige verschillen tussen voor en tijdens de
Huur op Maat-periode.
In Figuur 3-5 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. In alle WWS-klassen is het percentage doelgroep toegenomen, maar vooral bij de woningen met veel WWS-punten. Er zijn dus vooral meer woningen
met een hoge kwaliteit verhuurd aan huishoudens met een laag inkomen dan voor het experiment. Van de geslaagde woningzoekenden die niet tot de doelgroep behoren, heeft een groter
deel een woning gekregen met weinig WWS-punten dan voorheen.
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F i g u u r 3 - 5 V e r h u r i n g e n W o o n c o n c e p t n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep

31%

Lagere middeninkomens 3%

Hogere (midden)inkomens

9%
0%

29%

28%

29%

35%

21%

12%

18%

34%

32%

59%

25%

50%

tot 100 punten

11%

75%

100%

100 tot 125 punten

0%

20%

49%

0%

25%
Doelgroep

33%

50%

36%

16%

50%

32%
75%

100%

vanaf 150 punten

85%

Lagere middeninkomens

100%

13% 5% 1%

78%

4%

15% 3%

75%

11% 4% 1%

82%

17% 1% 1%

74%

vanaf 150 punten

18%

36%

25%

2%

81%

125 tot 150 punten

21%

32%

tijdens Huur op Maat

98%

100 tot 125 punten

30%

125 tot 150 punten

voor Huur op Maat
tot 100 punten

29%

14% 7% 1%

77%
0%

25%

Hogere middeninkomens

11% 11%
50%

75%

100%

Hogere inkomens

3.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld:
F i g u u r 3 - 6 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 89% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 3-7 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguliere
huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden (Figuur 3-7, rechts) dan valt op
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dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan bij
Huur op Maat het geval is.
F i g u u r 3 - 7 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huu rbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden vo ordat de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 3-8, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 3-8, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kr egen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.

Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland

54

F i g u u r 3 - 8 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 3-9 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur op
Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huurprijs
die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven de
lijn). Gemiddeld genomen is de huurprijs met 4,5% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid zou
de gemiddelde huurstijging van deze woningen 1,8% geweest zijn.
F i g u u r 3 - 9 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

3.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 3-10 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
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WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
inkomen hoger wordt.
Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep en de lage middeninkomens daa rdoor lager dan bij het reguliere huurbeleid het geval zou zijn geweest. Voor de hogere (midden)inkomensgroepen liggen de huurprijzen met Huur op Maat juist hoger dan bij het reguliere
huurbeleid.
F i g u u r 3 - 1 0 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 700
€ 600
€ 500
Doelgroep

€ 400

Lagere middeninkomens
€ 300

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100

€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur betalen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 3 - 1 1 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 4,5
€ 4,0
€ 3,5

€ 3,0
Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens

€ 1,5

Reguliere huurbeleid

€ 1,0
€ 0,5
€ 0,0

tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten
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Huurquoten
24

In Tabel 3-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 3 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

3.4

372
198
136
67
40

31%
26%
28%
31%
25%

51%
36%
40%
49%
32%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
150
21
7
18
9

19%
19%
19%
21%
19%

30%
23%
23%
25%
21%

13
34
17
1
8

16%
16%
17%
12%
15%

20%
21%
21%
12%
18%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

3.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e25
kenden. Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeente Assen, Meppel, Steenwijkerland en Hoogeveen
hebben gereageerd. Door enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzo ekenden is geprobeerd het draagvlak voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in de regio
1.338 vragenlijsten verspreid, 214 woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal
ingevulde enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes
bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitko msten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 71% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel gelijk gebleven. Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd
heeft op een Huur op Maat-woning is ook ongeveer gelijk gebleven. 76% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat -woning te hebben gereageerd.

24
25

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag.
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 3 - 1 2 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

113

Tussenevaluatie

39

77
0%

Geheel mee eens

39

45

20%

40%

Mee eens

Neutraal

27

60%

80%

Mee oneens

13 9

15

9
100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is voor de meeste actief woningzoekenden duidelijk . Bijna
driekwart van de woningzoekenden (72%) heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur op Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur
mede bepaald wordt door het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duid elijk. 85% van de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door
het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
F i g u u r 3 - 1 3 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’

Eindevaluatie

93

Tussenevaluatie

55

67
0%

Geheel mee eens

38

61

20%

Mee eens

40%

Neutraal

15

29
60%

Mee oneens

80%

11

13

3
100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De berekening van de huurprijs via de
website wordt door 63% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 13% vindt de berek ening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 69% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 15% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 67% en 16%.
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F i g u u r 3 - 1 4 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

123

Tussenevaluatie

25

84
0%

Geheel mee eens

32

20%

Mee eens

40%

Neutraal

33

30

60%

Mee oneens

9

23

7

20

80%

100%

Geheel mee oneens

82% van de woningzoekenden is het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’.
F i g u u r 3 - 1 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

147

Tussenevaluatie

27

114
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

27
40%

Neutraal

60%
Mee oneens

18

11 9

10 11 11
80%

100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Woonconcept elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 6 7% van de woningzoekenden geen probleem, 17% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tusse nevaluatie is geen verandering ontstaan. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden (6 0%)
zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 1 7% houdt
hier geen rekening mee.

3.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 1.544 in Asse n, Meppel, Hoogeveen en
Steenwijkerland. Relatief weinig Huur op Maat -huurders hebben gereageerd, de respons kwam
uit op 19%, 298 ingevulde vragenlijsten. De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is
Huur op Maat, de keuze voor een Huur op Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring,
de inkomenstoets, onder welke omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over
Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
80% van de huurders bevestigt de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 18% is twijfel of zij
Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben.
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De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 93% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 90% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar het begrip over Huur op Maat wordt
getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt. Enkele Huur op Maathuurders werden nog op het verkeerde been gezet door de optie dat vermogen invloed zou
kunnen hebben op de Huur op Maat-korting, 12% heeft deze optie gekozen.
F i g u u r 3 - 1 6 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden

Assen e.o.

1%

aantal personen in het
huishouden

23%

inkomen van het huishouden

98%

vermogen huishouden

12%

leeftijd hoofdhuurder

9%
0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

Bijna driekwart van de huurders (71%) beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde
woning huurt, blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 90%
aan dat het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. Bijna de helft (45%) van deze huurders zou de woning niet gekozen
hebben als het geen Huur op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 94% zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 8 8% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en 5% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid
(44%) vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. Nog eens 34%
vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
Een derde deel van de respondenten vindt het zelfs geen probleem . Een kleine minderheid
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(19%) vindt het wel vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen. O pvallend veel huurders zijn het eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de wonin gcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen’. Daare ntegen vindt
28% het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto -inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 50 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 56% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen.
F i g u u r 3 - 1 7 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)
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Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). De wens te
kopen is bij iets meer dan de helft van de respondenten aanwezig (51%). 28% geeft aan bij gelijke woonlasten liever te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 77% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 9% vindt het oneerlijk. Een bijna identieke verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al
met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 75% is het hiermee eens, 9% is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
7% van de respondenten vindt het wel moeilijk om de regels uit te leggen .
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F i g u u r 3 - 1 8 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
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3.4.3 Draagvlak onder stakeholders
Gemeente Steenwijkerland

26

De gemeente Steenwijkerland onderschrijft de doelen van het Huur op Maat -experiment. Een
inkomensafhankelijke huur, met als uitgangspunt de reële huurprijs van een woning, kan vo lgens de gemeente bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt en een gevariee rdere
bevolkingsopbouw in wijken. Beide zijn belangrijke doelen van het gemeentelijk woonbeleid.
De gemeente is tevreden over de wijze waarop Woonconcept het experiment heeft ingericht.
Wel wijst de wethouder erop dat een huurprijs gebaseerd op marktprijze n vaak een betere
afspiegeling van de kwaliteit van de woning oplevert dan via het woningwaarderingsstelsel.
De gemeente wijst erop dat het experiment te kort loopt om de effecten ervan goed te kunnen
beoordelen. Verlenging van het experiment heeft daarom de voorkeur. Temeer omdat het experiment volgens de wethouder al aan de belangrijkste doelstellingen voldoet en betrokken pa rtijen overwegend positief zijn. Eén van de punten van aandacht bij verlenging is, aldus de g emeente, het voorkomen van segregatie-effecten: hoge inkomens die door de hogere huurprijzen wijken met een lagere woningkwaliteit dreigen te mijden. Een tweede punt is dat de ene rgielasten van woningen ook een rol zouden moeten spelen bij het bepalen van huurquoten en
kortingstabellen.
Huurdersfederatie Hoogeveen

27

De Huurdersfederatie Hoogeveen is positief over het experiment Huur op Maat. Het leggen van
een relatie tussen huurprijs en inkomen wordt als eerlijk omschreven. Dat hierdoor verschillen
kunnen ontstaan tussen huurders van vergelijkbare woningen is verdedigbaar en bovendien
niets nieuws; nu kan dat ook het geval zijn. De federatie vindt dat de corporatie de eerst aa ngewezen partij is om de inkomenstoets uit te voeren. Het zou goed zijn vermogen (deels) mee
te nemen bij het bepalen van de korting, al wijst de federatie daarbij op het feit dat dit soms
moeilijk te achterhalen kan zijn. Vanuit haar leden ontvangt de federatie nauwelijks signalen
over het experiment, wat wordt uitgelegd als een teken dat er weinig weerstand is. De feder atie is positief over het feit dat met Huur op Maat voor lage inkomens de keuzemogelijkheden
toenemen. Met name grote gezinnen met een laag inkomen zouden daarvan profiteren.

26

27

Interview met dhr. L. Greven (wethouder gemeente Steenwijkerland) en dhr. S. Haga (beleidsmedewe rker), 6 oktober 2010.
Telefonisch interview met dhr. G. Zantingh (voorzitter Huurdersfederatie Hoogeveen), 8 oktober 2010.
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Domesta

28

Domesta in enthousiast over Huur op Maat en heeft ten tijde van het experiment van Woo nconcept een eigen pilotproject met inkomensgerelateerde huren uitgevoerd. De reden dat D omesta het Huur op Maat-experiment steunt is de overtuiging dat alleen de lage inkomens mo eten worden ondersteund in het wonen. Huishoudens die niet een laag inkomen hebben kunnen
een marktconforme huurprijs betalen volgens Domesta. Met die marktconforme prijs kan b ovendien een goede relatie worden gelegd tussen prijs en kwaliteit. Idealiter speelt binnen H uur
op Maat vermogen ook een rol en wordt de inkomenstoets door de Belastingdienst uitgevoerd.
Domesta ziet in de eigen verhuurresultaten of het reactiegedrag van woningzoekenden geen
effecten van het experiment van Woonconcept.

3.5

Terugblik op het experiment29
Woonconcept ziet in Huur op Maat een goed instrument om zowel de onderkant als de bove nkant van de markt te ontsluiten. Het experiment heeft de toegankelijkheid en keuzemogelij kheden voor alle inkomensgroepen, maar met name de lage inkomens, vergroot. Voor Wo onconcept past het solidariteitsprincipe van Huur op Maat – de combinatie van het streven naar betaalbaarheid en een hogere huurprijs bij een hoger inkomen – goed bij de eigen visie. De tevredenheid over het instrument is groot.
Voor zover Woonconcept kan overzien is door het experiment de instroom nauwelijks vera nderd; hoogstens is deze in sommige wijken wat minder eenzijdig doordat de huurinkomen snormen zijn komen te vervallen. Het experiment heeft niet geleid tot ander beleid op het g ebied van leefbaarheid en beheer in de wijken; er is dan ook niet de indruk dat de minder ee nzijdige instroom extra aandacht vraagt. Het experiment loopt te kort voor Woonconcept om
precieze uitspraken over de effecten op de woningmarkt te kunnen doen. De indruk is dat de
mutatiegraad daalt, maar dat wordt in verband gebracht met de teruglopende dynamiek op de
markt als geheel en de koopsector in het bijzonder. Woonconcept ziet dat het experiment heeft
geleid tot een meer doelmatige inzet van middelen en meer keuzemogelijkhed en voor de lage
inkomensgroepen.
Idealiter verhuurt Woonconcept haar woningen voor wat ze waard zijn; de marktwaarde als
uitgangspunt dus. In de regionale woningmarkt is nauwelijks ruimte voor (eengezins)woningen
met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Daarom zijn woningen boven die grens uitgesloten van het experiment; zij zouden bijna uitsluitend met hoge kortingen worden verhuurd. Ook
voor de meeste nieuwbouwprojecten acht Woonconcept het financiële risico van Huur op Maat
te groot. Dat deze nieuwbouwwoningen hierdoor niet voor lage inkomens bereikbaar worden,
ziet Woonconcept als onwenselijk maar onvermijdelijk.
Woonconcept noemt drie punten van aandacht voor het toekomstig gebruik van Huur op Maat.
De eerste is dat geriefsverbetering in en verbetering van de energieprestaties van de woning
onvoldoende in het WWS worden meegewogen. De bijbehorende investeringen door Woonco ncept zijn hierdoor moeilijk terug te verdienen. Het tweede punt is praktisch van aard: de jaa rlijkse inkomenstoets zou beter en sneller door de Belastingdienst kunnen worden uitgevoerd.
Tot slot merkt Woonconcept op dat het voor de hand ligt om op termijn de Huur op Maat korting en de Huurtoeslag in één regeling onder te brengen.

28

29

Telefonisch interview met dhr. T. de Vries (vestigingsmanager Domesta, Hoogeveen), 23 september
2010.
Interview met dhr. H. van Houten (directeur Woonconcept), mw. I. Dilling (manager wonen), dhr. P.
Besselink (beleidsmedewerker markt en strategie en projectleider Huur op Maat), 7 d ecember 2010.
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In de ogen van Woonconcept heeft het experiment aangetoond dat er draagvlak is voor inkomensafhankelijke huren en dat het goed en verantwoord uit te voeren is. Woonconcept ziet
Huur op Maat als een opmaat voor een ‘eigendomsneutrale wijze van ondersteuning van het
wonen’.
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Hoofdstuk 4
Rijnstreek
4.1

Opzet experiment
In de Rijnstreek wordt Huur op Maat toegepast door twee woningcorporaties, elk in hun eigen
gemeente: Wonen Centraal in Alphen aan den Rijn en Woningstichting Nieuwkoop (WSN) in
Nieuwkoop. Wonen Centraal is in maart 2009 van start ge gaan, Woningstichting Nieuwkoop in
april.
Wonen Centraal biedt vrijwel alle woningen aan met Huur op Maat, omdat de voorkeur uitgaat
naar één algemeen verhuursysteem. WSN heeft ervoor gekozen om alleen Huur op Maat toe te
passen op de woningen die Te Woon aangeboden worden (ongeveer 60% van het bezit). WSN
experimenteert al sinds 1 februari 2007 met een eigen vorm van huurkorting.
De reële huur heeft Wonen Centraal vastgesteld op 100% van de maximale huurprijs. WSN
heeft voor 90% van de maximale huurprijs gekozen. Als de reële huur wordt uitgedrukt als percentage van de WOZ-waarde, dan is het gemiddelde percentage voor alle geselecteerde Huur
op Maat-woningen in de voorraad bij Wonen Centraal 4,4% en bij WSN 3,7%.
Als referentiewoning heeft Wonen Centraal gekozen voor verschillende woningen met 151
WWS-punten en een maximale huur van €674, waaronder een eengezinswoning van 115 vie rkante meter. WSN heeft gekozen voor een eengezinswoning van 94 vierkante meter. Deze w oning heeft 170 WWS-punten, een maximale huur van €763 en een reële huur van €686.
T a b e l 4 - 1 K o r t i n g s t a b e l H u u r o p M a a t R ij n s t re e k , p e r 1 j u l i 2 0 1 0
Woning
Reële huur

Bruto verzamelinkomen
<21.450
20.975-29.125

29.125-30.000

30.000-35.000

35.000-40.000

>40.000

€ 986,70

0%

0%

15%

10%

3%

0%

€ 961,40

0%

0%

18%

12%

5%

0%

€ 910,80

0%

25%

19%

13%

5%

0%

€ 860,20

28%

26%

21%

14%

6%

0%

€ 809,60

31%

28%

23%

16%

7%

0%

€ 759,00

33%

30%

25%

17%

7%

0%

€ 708,40

31%

28%

23%

15%

4%

0%

€ 683,10

30%

27%

22%

14%

4%

0%

€ 657,80

29%

26%

21%

12%

4%

0%

€ 607,20

25%

21%

16%

7%

1%

0%

€ 556,60

19%

15%

9%

3%

0%

0%

€ 506,00

14%

10%

4%

0%

0%

0%

€ 455,40

9%

5%

0%

0%

0%

0%

€ 404,80

2%

1%

0%

0%

0%

0%

€ 354,20

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Bron: Wonen Centraal en WSN
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Wonen Centraal en WSN hanteren beide de bovenstaande kortingstabel. Huishoudens met een
inkomen tot €40.000 kunnen in aanmerking komen voor korting. Huurders uit de doelgroep
kunnen niet alleen korting krijgen voor woningen waarvan de huur na korting onder de aftoppingsgrens valt, maar ook voor duurdere woningen. Aan de onderkant lopen de kortingen af tot
0% bij een reële huur van €350.
Bij de start van het experiment werd geen onderscheid gemaakt naar verschillende huisho udentypen. Sinds 1 juli 2010 hanteert alleen Wonen Centraal hogere kortingen voor jongeren uit
de doelgroep tot 23 jaar bij woningen tot €465,52, zodat deze jongeren voor deze woningen
huurtoeslag kunnen krijgen.
Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in de Rijnstreek 840 Huur op Maat -contracten afgesloten, 811 door
Wonen Centraal in Alphen aan den Rijn en 29 door de Woningstichting Nieuwkoop in Nieu wkoop. In Figuur 4-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren
verdeeld onder de verschillende inkomensgroepen en WWS -klassen.
F i g u u r 4 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
19

77

46

104
Onbekend
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

128

570

4.2

195

tot 100 punten
100 tot 125 punten
125 tot 150 punten
234

vanaf 150 punten

307

Conclusies

4.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens
(€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens ui t deze groepen resp.
11%, 59% en 70% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben gehad.
De Huur op Maat-huur is voor resp. 16%, 84% en 90% van deze huishoudens betaalbaar. Het
percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
voor alle doelgroephuishoudens hoger dan bij het reguliere huurbeleid. Voor de jongeren tot
23 jaar speelt hierbij een belangrijke rol dat Wonen Centraal naar aanleiding van de tussenev aluatie een aparte kortingstabel heeft geïntroduceerd voor deze groep. Dit heeft de betaalbaa rheid voor jongeren sterk doen toenemen.
Meer keuzevrijheid
In de Rijnstreek worden normaliter huurinko mensnormen gehanteerd, waardoor goedkope
woningen gereserveerd worden voor lage inkomens en woningen vanaf de eerste aftoppings-
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grens voorbehouden zijn aan hogere inkomens. Bij Huur op Maat -woningen worden de huurinkomensnormen niet gehanteerd. Hierdoor is de keuzevrijheid voor alle woningzoekenden in
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop groter geworden. Voor de doelgroep is de keuzevrijheid
extra vergroot door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Dit heeft niet tot grote ve rschuivingen in de woonruimteverdeling geleid. Wel zijn meer woningen met veel WWS-punten
aan de doelgroep verhuurd.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep. Door hogere ko rtingspercentages toe te passen bij woningen met een hogere reële huurprijs worden in Alphen
aan den Rijn en Nieuwkoop extra woningen betaalbaar gemaakt.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
voor de doelgroep dan bij het reguliere huurbeleid.
Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwalit eit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid mogen de huren bij lopende huurcontracten alleen met de inflatie
stijgen, terwijl de huren bij mutatie worden verhoogd t ot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een
huursprong die verhuizen onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. Ondanks de oplopende kortingspercentages in de Rijnstreek neemt de huurprijs to e naarmate
men een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de
huren is geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

4.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. B ovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 41 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop heeft
47% aangegeven dat een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100
euro, reden zou zijn om te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn
voor prijsprikkels.
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Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij b etalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen
voor deze huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar
koop maken, zal op langere termijn moeten blijken. Uit de enqu ête onder huurders blijkt dat
44% een woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de
woonlasten gelijk zouden zijn.
Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomensselectiviteit van de instroom in wijken.
Voor de invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huu r vaker verhuurd aan
woningzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan wonin gzoekenden met een hoog inkomen. Hierdoor werden in sommige wijken met veel dure eeng ezinswoningen weinig woningen aan de doelgroep verhuurd.
Door Huur op Maat zijn meer woningen in Alphen aan den Rijn betaalbaar geworden voor de
doelgroep. Hierdoor zijn met name in de wijk Kerk en Zanen meer woningen verhuurd aan de
doelgroep. De instroom in deze wijk met relatief dure eengezinswoningen bestaat nu voor een
groter deel uit huishoudens uit de doelgroep dan voorheen.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maak t om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit gesprekken met de Woningstichting Nieuwkoop en Wonen Centraal blijkt dit tot nu toe niet het geval te zijn. Huur op Maat
heeft er niet toe geleid dat men een andere kwaliteit in de nieuwbouw is gaan realiseren. Wonen Centraal heeft ervoor gekozen om nieuwbouwwoningen niet meer met Huur op Maat aan
te bieden, omdat het risico op onvoldoende verdiencapaciteit in de toekomst te groot wordt
geacht.

4.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is alleen de Woningstichting Nieuwkoop gelukt. De som van de aanvangshuren van
de Huur op Maat-contracten lag bij Woningstichting Nieuwkoop 0,6% lager en bij Wonen Ce ntraal 3,9% hoger dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 2010, dan
liggen de Huur op Maat-huren bij Woningstichting Nieuwkoop 1,1% lager en bij Wonen Centraal
3,6% hoger.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
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klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens zouden zijn verhuurd. Verder zien we dat de gemiddelde huur in de klasse
tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens bij Huur op Maat hoger ligt dan
bij het reguliere huurbeleid. De gemiddelde huur van alle woningen tot de huurtoeslaggrens
samen ligt bij Huur op Maat hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in de Rijnstreek bij
Huur op Maat in de huidige vorm hoger is dan bij het reguliere huurbeleid van de experimentcorporaties. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
T a b e l 4 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

16

€ 307,69

97

€ 315,43

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

522

€ 459,10

406

€ 439,53

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

101

€ 524,36

91

€ 528,33

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

142

€ 598,44

157

€ 587,71

Totaal tot huurtoeslaggrens

778

€ 489,71

751

€ 465,24

Vrije sector (vanaf €647,53)

59

€ 736,52

85

€ 705,47

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeenten Alphen aan den Rijn en
Nieuwkoop, de huurdersorganisaties van de experimentcorporaties en collega -corporatie
Woondiensten Aarwoude.
Uit de peiling onder woningzoekenden komt een positief beeld naar voren. 70% is bekend met
Huur op Maat en twee derde vindt de informatie daarover duidelijk. 78% van de woningzoekenden vindt het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de
huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat -woning betrof. 69%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 7% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
De gemeenten onderschrijven de uitgangspunten van Huur op Maat. Ook de huurdersorganisaties zijn positief over de principes van Huur op Maat, al zijn er wel enkele punten van zorg.
Woondiensten Aarwoude is voorstander van Huur op Maat en zou graag zelf een variant van
Huur op Maat willen toepassen.
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4.3

Effecten van Huur op Maat

4.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van Wonen Centraal en de Woningstichting Nieuwkoop worden aangeboden via
het aanbodsysteem Woonmarkt Rijnstreek. Via dit systeem worden alle woningen in de regio
Rijnstreek aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf op aangeboden woningen reageren.
Sinds het begin van de experimentperiode kunnen zij kiezen tussen Huur op Maat -woningen
van de beide experimentcorporaties en reguliere woningen. In de woningadvertenties is te zien
of het een Huur op Maat-woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds 2006. Daarbij
beperken we ons tot Alphen aan den Rijn, het werkgebied van Wonen Centraal. In Nieuwkoop
zijn te weinig Huur op Maat-woningen aangeboden om effecten op de reacties en verhuringen
te kunnen vaststellen.
In Alphen aan de Rijn heeft Wonen Centraal bijna alle sociale huurwoningen in haar bezit. Omdat ook vrijwel alle vrijkomende woningen tijdens het experiment als Huur op Maat -woning zijn
aangeboden, heeft het geen zin om onderscheid te maken tussen reacties op woningen die
tijdens het experiment als Huur op Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woningen.
30

Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning . In de jaren voorafgaand
aan het experiment is het aantal reacties op woningen van Wonen Centraal sterk gestegen,
vooral op woningen met veel WWS-punten. In 2008 bereikte het aantal reacties per woning een
hoogtepunt, mede als gevolg van een dip in het aanbod.
Na de invoering van Huur op Maat, in maart 2009, is het aantal reacties per woning gedaald ten
opzichte van de voorgaande kwartalen. In Figuur 4-2 is voor de Huur op Maat-woningen de
ontwikkeling van het aantal reacties per woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. Te
zien is dat sinds de invoering van Huur op Maat vooral minder gereageerd wordt op woningen
met weinig WWS-punten dan daarvoor.
F i g u u r 4 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r W W S - p u n t e n
90
80

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

70
60

50
40

30

tot 100 punten

100 tot 125 punten
125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

20
10
0

30

De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van Woonmarkt Rijnstreek.
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Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen i s de afgelopen jaren licht
gestegen (zie Figuur 4-3). Sinds de invoering van Huur op Maat reageren vooral meer huisho udens die behoren tot de primaire doelgroep op de experimentwoningen. Ook het aantal reacties per woningzoekende op Huur op Maat-woningen is toegenomen.
F i g u u r 4 - 3 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n , p e r k w a r t a a l
2.000

vóór Huur op Maat

1.800

tijdens Huur op Maat

1.600
1.400
1.200

Hogere inkomens

1.000

Hogere middeninkomens
Lagere middeninkomens

800

Doelgroep

600

Onbekend

400

200
0

In Figuur 4-4 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat was er een duidelijke
positieve samenhang tussen het inkomen en het aantal WWS-punten. Tijdens het experiment
zijn woningzoekenden met een laag inkomen meer op woningen met veel WWS-punten gaan
reageren, terwijl woningzoekenden met hogere inkomens vaker op woningen met weinig pu nten hebben gereageerd. De samenhang tussen inkomen en WWS-punten is nu dus minder sterk.
F i g u u r 4 - 4 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n o p H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r i n k o m e n e n
W W S - p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s e xp e r im e n t
voor Huur op Maat
Doelgroep

Lagere middeninkomens

18%
11%

38%

39%

43%
25%

tot 100 punten
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9%

50%

18%

10%

49%

Hogere inkomens 4% 20%
0%

34%

40%

Hogere middeninkomens 4% 19%

tijdens Huur op Maat

29%
34%
75%

100 tot 125 punten

100%

28%

15%

36%

11%

22%

11%

20%

0%

38%

25%

125 tot 150 punten

15%

37%

12%

40%

27%

37%
50%

32%
75%

vanaf 150 punten

100%

71

tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
tot 100 punten

71%

100 tot 125 punten

24%

57%

125 tot 150 punten

33%

48%

vanaf 150 punten

37%
0%

25%
Doelgroep

30%
21%
50%

68%

4%
8% 2%

20% 3%
34%

8%

75%

100%

Lagere middeninkomens

23%

59%

32%

61%

25%

57%
0%

25%

20%
50%

Hogere middeninkomens

7% 2%

8% 2%
11% 3%
17% 6%

75%

100%

Hogere inkomens

4.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment ( Figuur 4-5). In de eerste
plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tijdens het experiment is een groter deel van de
woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep: 57% in de
periode vóór Huur op Maat (vanaf 2006), 64% tijdens het experiment. In de experimentperiode
werd nog eens 26% van de Huur op Maat-woningen verhuurd aan lagere middeninkomens.
Daarmee werd alvast voldaan aan de norm om 90% van de woningen toe te wijzen aan hui shoudens met een inkomen tot 33.000 euro (prijspeil 2010).
F i g u u r 4 - 5 V e r h u r i n g e n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n , le e f t ij d e n a a n t a l p e rs o n e n

tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
58

51

14

197
Doelgroep

Doelgroep

Lagere middeninkomens
165
Hogere middeninkomens

787

348

Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens

Hogere inkomens

Hogere inkomens
414

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

239

129
420

177

jonger dan 25 jaar
25 tot 35 jaar

136

35 tot 45 jaar

82

45 tot 55 jaar
55 jaar en ouder

207
90
479

225

Rijnstreek
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voor Huur op Maat

tijdens
Huur op Maat
18
25

70 53

74

153

1 persoon
2 personen

717

3 personen
359

4 personen
5 of meer personen

227

484

In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat minder woningen verhuurd aan
jongeren tot 25 jaar dan voorheen. Wanneer we kijken naar de grootte van het huishouden dan
zien we relatief wat meer verhuringen aan alleenstaanden tijdens de Huur o p Maat-periode.
In Figuur 4-6 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat werden woningen
met veel WWS-punten vooral verhuurd aan woningzoekenden met een hoger inkomen. Tijdens
het experiment zijn meer van deze woningen verhuurd aan woningzoekenden met een laag
inkomen.
F i g u u r 4 - 6 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n , v o o r e n t ij d e n s e xp e r i m e n t
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep

18%

Lagere middeninkomens

7%

Hogere (midden)inkomens

8%

35%

38%

38%

39%

41%

25%

50%

tot 100 punten

9%

75%

100%

100 tot 125 punten

0%

125 tot 150 punten

31%

53%

vanaf 150 punten

32%
0%

24%
24%

25%
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Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in Alphen aan den Rijn een
duidelijk verband te zien tussen de huur van de woning en het inkom en van de woningzoekende aan wie de woning verhuurd werd: hoe lager de huur, hoe groter de kans dat de woning aan
een huishouden uit de doelgroep verhuurd werd.
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F i g u u r 4 - 7 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
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Dit verband is ook terug te zien in de wijken waar woningzoekenden terechtkwamen. In wijken
31
waar een groot deel van de verhuurde woningen betaalbaar was voor de doelgroep, werd een
groot deel van de woningen verhuurd aan de doelgroep, en andersom ( Figuur 4-8, links). Door
de invoering van Huur op Maat zijn veel meer woningen betaalbaar geworden voor de d oelgroep. Bovendien zijn de huurinkomensnormen afgeschaft waardoor ook huishoudens met een
hoger inkomen voor meer woningen in aanmerking komen dan voorheen. Daardoor zijn de
verschillen tussen wijken kleiner geworden (zie Figuur 4-8, rechts). Zo zijn in Kerk en Zanen veel
meer woningen verhuurd aan de doelgroep, terwijl in Hoorn en Lage Zijde minder woningen
verhuurd zijn aan de doelgroep.
F i g u u r 4 - 8 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n in A lp h e n a a n d e n R i j n p e r w ij k
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Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 1 aftoppingsgrens.
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4.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld:
F i g u u r 4 - 9 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 86% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 4-10 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden (Figuur 4-10, rechts) dan valt
op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is.
F i g u u r 4 - 1 0 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .
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Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlijkse huu raanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 4-11, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 4-11, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.
F i g u u r 4 - 1 1 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 4-12 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu rprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn).
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F i g u u r 4 - 1 2 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

Gemiddeld genomen is de huurprijs met 1,9% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid zou de
gemiddelde huurstijging van deze woningen 1,3% geweest zijn.

4.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 4-13 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep en de lagere
middeninkomens in de lagere WWS-klassen hoger dan bij het reguliere huurbeleid het geval
zou zijn geweest. Voor woningen in de hogere WWS -klassen liggen de huurprijzen voor deze
inkomensgroepen bij Huur op Maat lager.
F i g u u r 4 - 1 3 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
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Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur betalen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 4 - 1 4 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
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Huurquoten
32

In Tabel 4-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen o pgesteld voor de acceptabele huurquoten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven. Bij huishoudens met twee of
meer personen tot 65 jaar is dat niet het geval. Vooral bij woningen met een hoge reële huur
komt de huurquote boven de norm uit.
T a b e l 4 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

32

197
99
88
29
19

42%
31%
32%
40%
29%

67%
45%
49%
59%
41%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
60
7
3
5
2

23%
25%
29%
24%
23%

28%
27%
30%
27%
23%

11
22
11
4
4

16%
19%
19%
18%
14%

24%
29%
27%
25%
18%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag.
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4.4

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

4.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e33
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in Alphen aan den Rijn of Nieuwkoop hebben gereageerd. Door
enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het
draagvlak voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop
samen 1.793 vragenlijsten verspreid, 298 woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het
aantal ingevulde enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de
uitkomsten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 70% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel licht afgenomen. Ten tijde van de tussenevaluatie was dit nog
75%. Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat-woning is ongeveer gelijk gebleven. 75% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op
Maat-woning te hebben gereageerd.
F i g u u r 4 - 1 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’
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Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. Ongeveer twee derde van de
woningzoekenden heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur op Maat is
duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald wordt door
het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 87% van de actief w oningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
33

De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 4 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’
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Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De berekening van de huurprijs via de
website wordt door 49% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 22% vindt de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwa chten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 62% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 21% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 49% en 32%.
F i g u u r 4 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’
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78% van de woningzoekenden is het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’.
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F i g u u r 4 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’
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Inkomenstoets
Dat Wonen Centraal elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 6 9% van de woningzoekenden geen probleem, 16% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tusse nevaluatie staat een iets groter deel van de woningzoekenden hier positief tegenover. Iets meer
dan de helft van de woningzoekenden (57%) zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 19% houdt hier geen rekening mee.

4.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 873 in de Rijnstreek. Relatief weinig Huur op
Maat-huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 13%, 11 4 ingevulde vragenlijsten.
De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor een Huur op
Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder welke omstandi gheden men besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
84% van de huurders bevestigt de vraag of Huur op Maat duidelijk is. De overige 16% geeft aan
dat Huur op Maat enigszins duidelijk zijn.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 9 1% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 89% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar het begrip over Huur op Maat wordt
getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt. Enkele Huur op Maathuurders werden nog op het verkeerde been gezet door de optie dat vermogen invl oed zou
kunnen hebben op de Huur op Maat-korting, 13% heeft deze optie gekozen.
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F i g u u r 4 - 1 9 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk )
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Van de huurders beoordeelde 86% de stelling ‘zolang een huurder dezelfde woning huurt, blijft
de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 89% aan dat het duidelijk
is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. Bijna de helft (45%) van deze huurders zou de woning niet gekozen
hebben als het geen Huur op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat-regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 87% zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevra agd of het duidelijk was welke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 95% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en 4% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid
(51%) vindt dat het weinig moeite kost om de inko mensgegevens aan te leveren. Nog eens 28%
vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
42% van de respondenten vindt het zelfs geen probleem. Een kleine minderheid (14%) vindt het
wel vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen. Ongeveer 39% van de
huurders is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de woningcorp oratie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen’. Daarentegen vindt eenzelfde deel (40%) het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden
gevraagd, wat vergeleken met Huur op Maat-huurders uit andere regio’s een hoog percentage
is.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto -inkomen met 100 euro
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steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 100 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 77% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen.
F i g u u r 4 - 2 0 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)
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Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huur ders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). Bij 44% van
de respondenten is deze wens aanwezig. Ongeveer 36% geeft aan bij gelijke woonlasten liever
te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 72% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
15% vindt het oneerlijk. Vergeleken met Huur op Maat-huurders in andere regio’s is een groot
deel het helemaal oneens met de stelling ‘Al met al vind ik Huur op Maat een re chtvaardige
manier om huren te bepalen’. 16% is het hiermee oneens, waarvan 11% helemaal oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
7% van de respondenten vindt het wel moeilijk om de regels uit te leggen.
F i g u u r 4 - 2 1 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
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4.4.3 Draagvlak onder stakeholders
34

Gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Nieuwkoop

35

Huur op Maat is volgens de gemeente Alphen aan den Rijn een goed instrument om financiële
middelen te verdelen op een dusdanige manier dat zij met name aan de lage inkomens ten
goede komen. Tegelijkertijd moet in het experiment worden voorkomen dat hogere inkomens
te veel worden verdrongen als meer woningen bereikbaar worden voor lage inkomens. Daa rnaast vraagt de gemeente zich af of in de kortingstabel voldoende rekening is gehouden met
jongeren en of het experiment bedrijfseconomisch op termijn vol te houden is voor Wonen
Centraal.
Het uitgangspunt om de huurprijs mede afhankelijk te maken van inkomen wordt onderschr even door de gemeente Alphen aan den Rijn. Mensen die dit kunnen, zouden de marktprijs voor
een woning moeten betalen. De korting op die marktprijs die lage inkomens kunnen krijgen is
geen vorm van inkomenspolitiek maar van huisvestingspolitiek. De verschillen die hierdoor
ontstaan zijn verantwoord en bovendien niet nieuw benadrukt de wethouder: in het reguliere
huurbeleid zorgen huurtoeslag en mutaties ook al voor prijsverschillen. Een hogere h uurprijs bij
inkomensstijging helpt volgens de wethouder om scheefheid tegen te gaan en zet wellicht ee rder aan tot het zoeken van een andere woning. Het feit dat de inkomenstoets en kortingstabel
door de corporatie worden gemaakt is niet bezwaarlijk volge ns de gemeente; de corporatie is
een instelling met een maatschappelijke taak. In de particuliere sector zou dit naar het oordeel
van de wethouder niet bij de verhurende partij mogen liggen.
Voor de gemeente Nieuwkoop is het Huur op Maat -experiment vooral een goed instrument om
de woningmarkt flexibeler en in beweging te krijgen. Een meer marktgerelateerde huurprijs als
uitgangspunt past daarbij en goedkope scheefheid kan ermee worden tegengegaan volgens de
wethouder. Inkomensafhankelijke huurprijzen kunnen echter ook betuttelend werken; mensen
moeten zelf kunnen kiezen voor hoge of juist lage woonlasten. De gemeente Nieuwkoop vindt
het – net als Alphen aan den Rijn – logisch dat de uitvoering van de inkomenstoets en de vaststelling reële huur en de inkomenstabel bij de corporaties liggen.
Beide gemeenten ontvangen bestuurlijk en ambtelijk weinig reacties over het experiment. In de
gemeenteraden is Huur op Maat zijdelings aan de orde gekomen; het zal een onderwerp van
gesprek zijn op het moment dat aan de nieuwe woonvisie wordt gewerkt. In beide gemeenten
is het woonbeleid erop gericht doorstroming te bevorderen en scheefheid te bestrijden; Huur
op Maat past hierbinnen, al wordt gewezen op het feit dat de effecten bescheiden zullen zijn.
Verhuizen is immers van meer afhankelijk dan een (hogere) huurprijs. Beide wethouders zijn
van mening dat Huur op Maat – bij gebleken positieve effecten – moet kunnen worden doorgezet. Daarbij merkt Alphen aan den Rijn op dat het voor de hand ligt om, indien het experiment
landelijk navolging krijgt, Huur op Maat te integreren met de Huurtoeslag. In dat geval zou ten
minste de normstelling (kortingstabellen, wijze van bepalen reële huur) landelijk geregeld mo eten worden.
Huurdersorganisaties
In het kader van de evaluatie van het experiment in de Rijnstreek is gesproken met Huurder s36
37
raad Albanianae en Huurderbelangenvereniging Nieuwkoop .

34

35

Interview met dhr. P. Schings (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn) en mw. J. Overbeek (beleid smedewerker beleid en strategie, gemeente Alphen aan den Rijn), 6 september 2010.
Interview met mw. Veninga (wethouder werken, bouwen, wonen, gemeente Nieuwkoop), dhr. Strating
(teamleider openbare ruimte) en dhr. Witting (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening).
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De Huurdersraad Albanianae van Wonen Centraal heeft twee punten van zorg geuit bij de start
van het Huur op Maat-experiment. Beide hebben te maken met het feit dat met Huur op Maat
meer woningen voor lage inkomens bereikbaar worden. Ten eerste de zorg dat de woonlasten
voor kleine huishoudens met een laag inkomen in een grotere eengezinswoning te hoog blijken.
Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor energie of tuinonderhoud die bij een dergelijke woning
vaak hoger zijn. In de tweede plaats bestond de angst dat de wijken met duurdere huurwoni ngen te maken krijgen met een andere instroom (lagere inkomensgroepen met andere leefp atronen). De leefbaarheid zou hierdoor onder druk komen te staan. Wonen Centraal heeft toegezegd goed op deze mogelijke effecten te letten. Inmiddels ontvangt de huurdersraad via b ewonerscommissies signalen dat beide effecten zich voordoen.
Albanianae is positief over het principe om de huurprijs afhankelijk te maken van het inkomen
en een meer marktconforme huurprijs als uitgangspunt te nemen. Wel zou de inkomenstoets
door de overheid moeten worden uitgevoerd; dit is niet aan corporaties vindt de huurdersraad.
Het vergroten van de bereikbaarheid van woningen voor lage inkomens wordt door Albanianae
als positief ervaren. Vanuit de huurdersraad wordt vooralsnog weinig verwacht van de vero nderstelde effecten op doorstroming en scheefheid. Daarbij wordt gewezen op het feit dat huurders die onder het reguliere huurbeleid vallen geneigd zullen zijn te blijven zitten. Als het niet
lukt om een aantal andere problemen in de woningmarkt aan te pakken, wordt het zinloos g eacht om door te gaan met inkomensafhankelijke huren.
De Huurdersbelangenvereniging Nieuwkoop is positief over het Huur op Maat-experiment in de
gemeente en hoopt dat Huur op Maat kan worden voortgezet. Ook de huurders reageren over
het algemeen enthousiast. Het bestuur van de belangenvereniging vindt het reëel dat mensen
met een hoger inkomen meer voor een woning betalen dan mensen met een lager inkomen.
Vermogen zou hierbij echter wel een rol moeten spelen. Bovendien is de vereniging positief
over het feit dat grotere eengezinswoningen beschikbaar komen voor lage inkomensg roepen.
Uitvoering van de periodieke inkomenstoets door de corporatie is de meest praktische werkwi jze, volgens de Huurdersbelangenvereniging. Wel wordt gewezen op de privacyoverwegingen in
dit verband; de privacy moet goed gewaarborgd zijn. Een inkomensstijging zou door de jaarlijkse toetsing nooit volledig moeten worden tenietgedaan door een lagere korting. De kleine aa ntallen in de gemeente en de economische recessie maken het moeilijk om iets te zeggen over
de effecten van het experiment.
Woondiensten Aarwoude

38

Woondiensten Aarwoude is voorstander van Huur op Maat en het experiment van Wonen Centraal, omdat er voor alle groepen woningzoekenden meer te kiezen valt. Het is bovendien t erecht dat hogere inkomens minder volkshuisvestelijke middelen aanspreken. Corporaties kunnen nu en in de toekomst de jaarlijkse toetsing van inkomens doen. Behalve inkomen zou ve rmogen ook een rol moeten kunnen spelen bij het bepalen van de huurprijs volgens de corporatie. De indruk van Woondiensten Aarwoude is dat het exper iment van Wonen Centraal op steun
kan rekenen in de regio. Woondiensten Aarwoude zou zelf graag gebruikmaken van Huur op
Maat of een variant daarvan. Een – vereenvoudigde – variant die wellicht aantrekkelijk is, is

36

37

38

Telefonisch interview met dhr. Proost (voorzitter van de Vereniging Huurdersraad Albaniae), 12 oktober
2010. De Huurdersraad is het overkoepelende orgaan van de huurderscommissies van Wonen Centraal.
Telefonisch interview met dhr. L. Angenent (voorzitter Huurdersbelangenvereniging Nieuwkoop), 21
september 2010.
Telefonisch interview met dhr. P. van der Hoorn (hoofd wonen, Woondiensten Aarwoude), 23 september 2010.
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een soort drietrapssysteem: afhankelijk van het inkomen bedraagt de huurprijs 70%, 80% of
90% van maximaal redelijk.

4.5

Terugblik op het experiment
Wonen Centraal

39

Bij Wonen Centraal wordt met gemengde gevoelens op het Huur op Maat -experiment teruggekeken. Enerzijds heeft het experiment voor de corporatie duidelijk gemaakt dat het mogelijk is
te werken met inkomensafhankelijke huurprijzen en dat het bijdraagt aan een directere relatie
tussen prijs en kwaliteit. Beide worden gezien als effectieve manieren om scheefwonen bij
nieuwe verhuringen tegen te gaan.
Anderzijds lijkt het experiment niet te brengen wat Wonen Centraal verwacht had. Huur op
Maat is voor Wonen Centraal een belangrijk instrument in de uitwerking van de strategie en
missie. Die zijn gericht op het bieden van diverse mogelijkheden en passende producten voor
een brede doelgroep. Wonen Centraal wil daarbij het uitgangpunt hanteren dat marktprijzen
leidend zijn (ze weerspiegelen immers de kwaliteit van het product) en dat huishoudens die dat
tijdelijk niet kunnen betalen op ondersteuning moeten kunnen rekenen. Voor het voorraadb eleid betekent dit onder andere het streven naar een meer gedifferentieerde portefeuille en het
realiseren van grotere (eengezins)woningen en ouderenwoningen. Voor het realiseren van die
missie is het voor Wonen Centraal van belang dat Huur op Maat onderdeel is van een structur ele aanpassing van het huurbeleid en dat ook het rijksbeleid voor de koopmarkt wordt herove rwogen. Nu de kans op beide naar verwachting klein is – en Wonen Centraal zich in haar doelgroep beperkt ziet door de Europese staatssteunregeling – is de vraag gerezen wat de zin en
toekomst van het Huur op Maat-experiment voor de corporatie zijn.
Met Huur op Maat is Wonen Centraal in staat om middelen doelmatiger te besteden; de huu rkortingen komen door de kortingstabel bij de juiste huishoudens terecht. Door de financiële
crisis en recessie is het voor de corporatie lastig uitspraken te doen over de effecten van het
experiment. De indruk is dat de hogere slaagkansen van de laagste inkomensgroep en de af nemende slaagkansen van de secundaire doelgroep het gevolg zijn van Huur op Maat.
Huur op Maat heeft niet geleid tot een ander voorraadbeleid bij Wonen Centraal. De relatie is
omgekeerd: om het gewenste voorraadbeleid uit te kunnen voeren is Huur op Maat een geschikt instrument. Door Huur op Maat is het voor de laagste inkomens mogelijk geworden om
een nieuwbouwwoning te huren. Het perspectief op een afnemende korting en dus een hogere
verdiencapaciteit is voor Wonen Centraal cruciaal geweest om dit mogelijk te maken. Inmiddels
heeft Wonen Centraal besloten deze woningen niet meer met Huur op Maat aan te bieden; de
kans dat Huur op Maat tijdelijk is en de inperking van de doelgroep (als gevolg van de Europese
richtlijn) maken het risico op onvoldoende verdi encapaciteit in de toekomst te groot.
Onder de woningzoekenden en huurders ervaart Wonen Centraal in het algemeen steun voor
het experiment. Bij invoering is door de huurdersvertegenwoordiging de zorg uitgesproken dat
door de toegenomen keuzemogelijkheden voor de lage inkomensgroepen de leefbaarheid in
sommige wijken onder druk komt te staan. Wonen Centraal heeft hiervoor in de uitvoering van
het experiment extra aandacht gehad en vooralsnog geen signalen dat dit zich daadwerkelijk
voordoet. Ook de medewerkers delen het uitgangspunt om alleen de lage inkomensgroepen
een korting te geven op de marktprijs van de woning. De woonconsulenten en verhuurmedewerkers ervaren dat het verhuurproces met Huur op Maat meer tijd kost; hoeveel dat is, is
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Gesprek met dhr. R. Donninger (directeur Wonen Centraal), dhr. E. van Rijnberk (manager woondiensten) en dhr. F. van Nunen (adviseur strategie en projectleider Huur op Maat), 23 november 2011.
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onduidelijk. Dit komt onder andere doordat het opvragen van gegevens meer tijd kost en niet
altijd in één keer goed gaat. Ook is de automatisering niet optimaal; omdat het Huur op Maat experiment ‘eindig’ is, is de gebruikte software niet volledig geïntegreerd.
Voor Wonen Centraal zullen de resultaten van het experiment – landelijk en lokaal – en de
ontwikkelingen in de beleidsmatige context een grote rol spelen bij het beantwoorden van de
vraag of en op welke manier met Huur op Maat zal worden verdergegaan.
Woningstichting Nieuwkoop

40

Huur op Maat wordt door Woningstichting Nieuwkoop (WSN) gezien als het sluitstuk op de
lokale volkshuisvestelijke visie, die erop gericht is een brede doelgroep te bedienen met ve rschillende onderscheidende woonproducten. Een betere relatie tussen pr ijs en kwaliteit in de
huur- en koopsector is hierbij een voorwaarde voor WSN, evenals het gebruikmaken van een
marktconforme huurprijs voor wie dat kan betalen. WSN biedt alle vrijkomende woningen ‘Te
Woon’ aan.
WSN kijkt beleidsmatig positief terug op h et experiment. Naar verwachting leidt Huur op Maat
tot het beschikbaar maken van hoogwaardigere woningen voor lagere inkomensgroepen, een
doelmatigere inzet van middelen en – op termijn – een gemengdere bewonerssamenstelling in
de wijken. Door de gehanteerde kortingstabel komen de huurkortingen bij de juiste doelgroep
terecht. Een deel van de kosten van het betaalbaar maken van de duurdere woningen voor de
lage inkomensgroepen wordt afgewenteld op de Huurtoeslag – zo vermoedt WSN. Het voorraadbeleid van WSN is afgestemd op de wens woningen ‘Te Woon’ te kunnen aanbieden. Dat
betekent dat bijna alle woningen te koop (vrijwel allemaal via KoopGarant) of met Huur op
Maat worden aangeboden. De combinatie van Huur op Maat en KoopGarant heeft voor WSN als
voordeel dat het bezit in stand kan worden gehouden. Een klein deel van de voorraad wordt
met een regulier huurcontact aangeboden omdat deze binnen afzienbare tijd grond geren oveerd moeten worden. Huur op Maat heeft er niet toe geleid dat WSN een andere kwaliteit i n
de nieuwbouw is gaan realiseren. WSN verwacht de nieuwbouwwoningen op termijn met mi nder korting te kunnen verhuren; die inkomsten zullen ten goede komen aan de doelgroep.
Gezien het beperkte aantal mutaties is het voor WSN moeilijk om effecten van het e xperiment
op de woningmarkt waar te nemen. Wel is bij de inschrijving voor nieuwbouwwoningen te zien
dat lagere inkomensgroepen, voor wie deze woningen zonder Huur op Maat niet betaalbaar
zouden zijn, vaker reageren.
Bij de start van het experiment heeft de woningstichting gemerkt dat er sprake was van ‘kou dwatervrees’ bij woningzoekenden en huurders. Met uitgebreide voorlichting heeft WSN die
vrees weg kunnen nemen. De indruk nu is dat Huur op Maat op steun kan rekenen onder huu rders en woningzoekenden – de uitzondering daargelaten. Voor de medewerkers van WSN geldt
dat Huur op Maat als vanzelfsprekend wordt ervaren; het past bij de corporatie.
Woningstichting Nieuwkoop heeft de wens verder te gaan met Huur op Maat; het wordt gezien
als een socialer en doelmatiger systeem dat leidt tot een eerlijkere verdeling van de lasten.
Volgens WSN ligt een landelijke systematiek dan voor de hand, om eenduidigheid en rechtsg elijkheid te bevorderen. Hoe die systematiek eruit zou kunnen zien, is volgens de corporatie me t
name afhankelijk van aanpalende ontwikkelingen, zoals het landelijke huurbeleid, de toekomst
van de Huurtoeslag, de uitwerking van de staatssteunregeling en eventuele hervormingen op
de woningmarkt.
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Gesprek met dhr. F. Rietmeijer (directeur Woningstichting Nieuwkoop) en mevr. M. Koot (beleidsadv iseur), 24 november 2011.
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Hoofdstuk 5
Deventer en Zutphen
5.1

Opzet experiment
In Deventer en Zutphen hebben twee woningcorporaties Huur op Maat ingevoerd. Rentree
bezit alleen woningen in Deventer en heeft ervoor gekozen om bijna al haar woningen (3. 900)
via Huur op Maat aan te bieden. Onder meer studenteneenheden zijn bui ten het experiment
gelaten.
Woonbedrijf Ieder1 heeft zowel woningen in Deventer als in Zutphen. Voor het experiment is
een selectie gemaakt van bijna 10% van het bezit (ca. 1.500 woningen) in beide gemeenten,
waaronder een nieuwbouwcomplex in Zutphen. Woon bedrijf Ieder1 heeft vooral gekozen voor
woningen met een hoge mutatiegraad en met een huur boven de tweede aftoppingsgrens.
Voor het vaststellen van de reële huur hebben beide corporaties een eigen methode ontwikkeld
die gebaseerd is op taxaties en andere marktinformatie. De reële huurprijs kan niet hoger zijn
dan de maximale huurprijs.
Woonbedrijf Ieder1 en Rentree hebben in onderling overleg gekozen voor één kortingstabel die
geldig is voor alle huishoudenstypen. De maximale reële huur waarvoor korting k an worden
gegeven bedraagt €826,65 en de minimale huur €383,40. Door de korting komt de huur onder
de huurtoeslaggrens terecht, zodat de doelgroep huurtoeslag kan krijgen. Huishoudens met
een bruto-inkomen van meer dan 37.000 euro krijgen voor geen enkele woning korting.
T a b e l 5 - 1 H u u r o p m a a t - k o r t i n g s t a b e l W o o n b e d ri j f I e d e r 1 e n R e n t re e p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
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0%
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23%
23%
23%
23%
21%
21%
21%
18%
18%
18%
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15%
15%
12%
12%
12%
7%
7%
7%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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23%
21%
18%
15%
12%
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0%
0%

28000
0%
21%
23%
23%
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0%
0%
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16%
13%
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0%
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0%
0%
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5%
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0%
0%
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0%
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Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in Deventer en Zutphen 473 Huur op Maat -contracten afgesloten, waarvan 410 in Deventer (346 door Rentree en 64 door Woonbedrijf Ieder1) en 63 in Zutphen (door
Woonbedrijf Ieder1). In Figuur 5-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het
contract waren verdeeld onder de verschillende inkomensgroepen en WWS -klassen.
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F i g u u r 5 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
21 8

42

44

72
Onbekend
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

330

5.2

tot 100 punten

119

100 tot 125 punten
114

125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

196

Conclusies

5.2.1 Doelen en resultaten
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen: voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens (€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuish oudens uit deze groepen
resp. 11%, 65% en 69% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben
gehad. De Huur op Maat-huur is voor resp. 4%, 81% en 94% van deze huishoudens betaalbaa r.
Het percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
41
veel hoger dan bij het reguliere huurbeleid, behalve voor jongeren tot 23 jaar .
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden in Deventer en Zutphen huurinkomensnormen
gehanteerd, waardoor de doelgroep uitgesloten werd van woningen boven de tweede afto ppingsgrens. Voor de doelgroep is de keuzevrijheid groter geworden door de afschaffing van de
42
huurinkomensnormen en door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Dit heeft niet tot
grote verschuivingen in de woonruimteverdeling geleid.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat in Deventer en Zutphen zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de
doelgroep. Door hogere kortingspercentages toe te passen bij woning en met een hogere reële
huurprijs worden extra woningen betaalbaar gemaakt.

41
42

Voor jongeren is er in Deventer speciale studentenhuisvesting.
Er wordt nog wel een inkomensgrens gehanteerd voor woningen met een re ële huur van meer dan
€726.
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Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
dan bij het reguliere huurbeleid.
Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de a ftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huur sprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O ndanks de oplopende kortingspercentages in Deventer en Zutphen neemt de huurprijs toe naarmate men een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van
de huren is geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maatwoning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

5.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. Bovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 18 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Deventer en Zutphen heeft 58% aangegeven dat een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 euro, reden
zou zijn om te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor prijspri kkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur- en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Deventer en Zutphen. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze
huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop m aken, zal op langere termijn moeten blijken. Uit de enqu ête onder huurders blijkt dat 42% een
woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de woonla sten gelijk zouden zijn.
Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomenssele ctiviteit van de instroom in wijken.
Voor de invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huur vaker verhuurd aan
woningzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan wonin g-
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zoekenden met een hoog inkomen. Hierdoor werden in wijken met veel goedkope woningen
veel woningen aan lage inkomens verhuurd en in wijken met veel dure woningen relatief veel
woningen aan hoge inkomens.
Door Huur op Maat zijn meer woningen in Deventer en Zutphen betaalbaar geworden voor de
doelgroep. Desondanks zijn minder woningen aan de doelgroep verhuurd . De verschillen in
instroom tussen wijken in Deventer en Zutphen zijn niet kleiner geworden door Huur op Maat.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit gesprekken met de experimentcorporaties blijkt dit tot nu toe niet het geval te zijn. Volgens Rentree en Ieder1 heeft Huur op
Maat geen invloed op het investeringsbeleid.

5.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is geen van beide corporaties gelukt. De som van de aanvangshuren van de Huur op
Maat-contracten lag bij Rentree 3,6% lager en bij Woonbedrijf Ieder1 5,0% lager dan bij het
reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 2010, dan liggen de Huur op Maat huren bij Rentree 4,6% lager en bij Ieder1 6,4% lager.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en na ar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
T a b e l 5 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

16

€ 315,02

56

€ 285,94

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

296

€ 448,12

243

€ 434,41

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

79

€ 522,88

18

€ 527,65

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

50

€ 583,98

56

€ 614,62

Totaal tot huurtoeslaggrens

441

€ 472,09

373

€ 443,67

Vrije sector (vanaf €647,53)

11

€ 691,70

79

€ 748,19

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

In de bovenstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker met een huu r tot de kwaliteitskortingsgrens zouden zijn verhuurd. Verder zien we dat de gemiddelde huur in de klassen tu s-
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sen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens bij Huur op Maat hoger ligt dan bij
het reguliere huurbeleid. De gemiddelde huur van a lle woningen tot de huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur op Maat hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Deventer en Zutphen
bij Huur op Maat in de huidige vorm hoger is dan bij het r eguliere huurbeleid van de experimentcorporaties. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeenten en de huurdersorganisaties.
Uit de peiling onder woningzoekenden komt een positief beeld naar voren. Ongeveer de helft is
bekend met Huur op Maat en vindt de informatie daarover duidelijk. Ruim driekwart van de
woningzoekenden vindt het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen
hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van
de huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat -woning betrof. 78%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 12% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
De gemeenten onderschrijven de principes van Huur op Maat, die aansluiten bij de doelstelli ngen van het gemeentelijke woonbeleid. De huurdersorganisaties zijn voorzichtig positief over
Huur op Maat.

5.3

Effecten van Huur op Maat

5.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van Woonbedrijf Ieder1 en Rentree worden aangeboden via het regionale aa nbodsysteem Woonkeus Stedendriehoek. Via dit systeem worden alle woningen in de gemeenten
Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf op aa ngeboden woningen reageren.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds 2008, het jaar
waarin Woonkeus van start ging met het aanbieden van woningen via Woningnet. Daarbij beperken we ons tot de gemeente Deventer. We hebben deze keuze gemaakt omdat vergeleken
met Zutphen in deze gemeente een groter deel van het aanbod als Huur op Maat -woning is
aangeboden.
Sinds 1 maart 2009 kunnen de woningzoekenden in Deventer kiezen tussen Huur op Maatwoningen en reguliere woningen van de experimentcorporaties. In de woningadvertenties is te
zien of het een Huur op Maat-woning betreft. Bij de analyse van het reactiegedrag van woningzoekenden maken we binnen de reacties onderscheid tussen beide soorten woningen.
43

Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning . In Figuur 5-2 zien we dat
het aantal reacties per woning voor woningen die regulier worden aangeboden vanaf 2009 over
het algemeen is gestegen. Voor Huur op Maat-woningen zien we na de invoering van het Huur
op Maat-experiment in eerste instantie een daling. Daarna heeft het aantal reacties per experimentwoning zich gestabiliseerd.

43

De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van Woningnet.
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F i g u u r 5 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r w e l o f n i e t H u u r o p
Maat-woning
100
90

80
70
60

50

Niet Huur op Maat woningen

40

Huur op Maat woningen

30

20
10

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

0

In Figuur 5-3 is voor de Huur op Maat-woningen de ontwikkeling van het aantal reacties per
woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. Te zien is dat de daling van het aantal reacties
zich aanvankelijk in alle WWS-klassen heeft voorgedaan. Daarna is het aantal reacties per woning met weinig WWS-punten weer gestegen.
F i g u u r 5 - 3 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r H u u r o p M a a t - w o n in g n a a r W W S punten
140

120
100
tot 100 punten

80

100 tot 125 punten

60

125 tot 150 punten

40
20

vanaf 150 punten

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

0

Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen in Deventer is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Wanneer we onderscheid maken in woningzoekenden die
reageren op Huur op Maat-woningen (afgebeeld in Figuur 5-4) en woningzoekenden die reageren op reguliere woningen (niet afgebeeld), dan zien we een daling bij de Huur op Maatwoningen en een stijging bij de reguliere woningen. Het percentage van de woningzoekenden
dat tot de primaire doelgroep behoort is zowel bij de experimentwoningen als bij de overige
woningen licht toegenomen.
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F i g u u r 5 - 4 Ontwik k eling aantal actief woningzoek enden Huur op Maat-woningen, per k wartaal
1800
1600

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

1400
1200
Hogere inkomens

1000

Hogere middeninkomens

800

Lagere middeninkomens

600

Doelgroep

400
200
0

In Figuur 5-5 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Voor alle inkomensgroepen geldt dat sinds de start van het
experiment een groter deel van hun reacties gericht is op woningen met veel WWS-punten. In
alle WWS-klassen is een groter deel van de reacties afkomstig van de primaire doelgroep.
F i g u u r 5 - 5 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n o p H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r i n k o m e n e n
W W S - p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s h e t e xp e r im e n t
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep

15%

Lagere middeninkomens

15%

Hogere middeninkomens

8%

Hogere inkomens

9%
0%

33%

40%

43%

32%

29%
30%
25%

50%

tot 100 punten

12%

15%

10%

17%

125 tot 150 punten

vanaf 150 punten

65%
0%

25%

39%

27%

41%

19%

6%

27%

38%

28%

75%

100%

0%

Doelgroep

25%

50%

125 tot 150 punten

75%

100%

vanaf 150 punten

tijdens Huur op Maat
75%

6% 2%

19% 4% 1%

23%

9%

3%

71%

18%

15%

13%

3%

72%

15% 10% 4%

15%
50%

18%

27%

20%

69%

31%

7%

100 tot 125 punten

65%

34%

20%

17%

72%

100 tot 125 punten

35%

46%

voor Huur op Maat
tot 100 punten

30%

15% 4%

75%

Lagere middeninkomens

69%

100%

0%

25%

Hogere middeninkomens

8% 3%

15% 12%
50%

75%

4%
100%

Hogere inkomens
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5.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment (Figuur 5-6). Net als in de
vorige paragraaf beperken we ons daarbij tot de verhuringen in Deventer.
In de eerste plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tijdens het experiment is een kleiner
deel van de woningen verhuurd aan woningzo ekenden die behoren tot de primaire doelgroep:
84% in de periode vóór Huur op Maat (vanaf 2008), 80% tijdens het experiment.
In de experimentperiode werd nog eens 15% van de Huur op Maat-woningen verhuurd aan
lagere middeninkomens. Daarmee werd ruimschoots voldaan aan de norm om 90% van de woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (prijspeil 2010).
F i g u u r 5 - 6 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n in D e v e n t e r n a a r in k o m e n , le e f t i j d e n
aantal personen

tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat

3
10

17

32

59
Doelgroep
Lagere middeninkomens

Hogere middeninkomens
Hogere inkomens
316

222

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

33

57

55

79

jonger dan 25 jaar

25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
33

83

51

45 tot 55 jaar
132

78

58

voor Huur op Maat
16

tijdens Huur op Maat

12

32

13

1 persoon

33

57

2 personen
194

138
65

55 jaar en ouder

3 personen
4 personen
5 of meer personen
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In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat minder woningen verhuurd aan
ouderen en meer aan jongeren dan voorheen. In de derde plaats zien we dat een kleiner deel
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van de woningen terecht is gekomen bij alleenstaanden en een groter deel bij grote huisho udens. Dat is ook het geval bij de woningen die niet als Huur op Maat-woning worden verhuurd.
In Figuur 5-7 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. Opvallend is dat bij alle WWS-klassen het percentage
doelgroep is afgenomen. Er zijn dus over de hele linie minder woningen verhuurd aan huisho udens met een laag inkomen dan voor het experiment.
F i g u u r 5 - 7 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r
en tijdens het experiment
voor Huur op Maat
Doelgroep

12%

Lagere middeninkomens

13%

Hogere (midden)inkomens

12%
0%

34%

tijdens Huur op Maat

40%

28%

14%

53%

34%

6%

40%

25%

50%

tot 100 punten

10%

19%

14%
75%

28%

100%

0%

100 tot 125 punten

13% 3% 0%

100 tot 125 punten

85%

10% 4% 0%

82%

86%

25%

50%

Doelgroep

15%

50%
25%

35%
50%

75%

100%

vanaf 150 punten

tijdens Huur op Maat

84%

0%

20%

42%

125 tot 150 punten

tot 100 punten

vanaf 150 punten

24%

15%

voor Huur op Maat

125 tot 150 punten

43%

74%

26%

84%

0%0%

13% 3% 0%

16% 2%
0%

80%

15% 5% 1%

6% 8%0%

79%

12% 8% 1%

75%

100%

Lagere middeninkomens

0%

25%

50%

Hogere middeninkomens

75%

100%

Hogere inkomens

Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in Deventer een verband te
zien tussen de huur van de woning en het inkomen van de woningzoekende aan wie de woning
verhuurd werd: hoe lager de huur, hoe groter de kans dat de woning aan een hui shouden uit de
doelgroep verhuurd werd. De verschillen zijn overigens vrij klein, in vergelijking met de andere
experimentgebieden.
F i g u u r 5 - 8 V e r h u r i n g e n v a n w o n in g e n in D e v e n t e r v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
inkomen (2006-maart 2009)

tot kwaliteitskortingsgrens
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tot 1e aftoppingsgrens
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tot 2e aftoppingsgrens
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Vóór de invoering van Huur op Maat werden bijna alle experimentwoningen in Deventer aa ngeboden met een huur onder de aftoppingsgrenzen. We zien dan ook weinig verschillen in het
44
aandeel betaalbare woningen per wijk. Wel is te zien (zie Figuur 5-9, links) dat de wijk met het
laagste percentage betaalbare woningen ook de wijk was waar de minste woningen verhuurd
zijn aan de doelgroep, namelijk Borgele en Platvoet. Na de invoering van Huur op Maat is Bo rgele en Platvoet nog steeds de wijk waar de minste woningen aan doelgroephuishoudens wo rden verhuurd, terwijl Voorstad net als voor het experiment de grootste instroom van lage i nkomens kent. Opvallend is wel dat het aandeel verhuringen aan de doelgroep in alle wijken is
gedaald.
F i g u u r 5 - 9 V e r h u r i n g e n i n D e v e n t e r p e r w i j k (a l le w o n in g e n )
90%

90%
Voorstad
Voorstad

85%

% doelgroep tijdens Huur op Maat

% doelgroep vóór Huur op Maat

85%
Keizerslanden
80%
Binnenstad

75%
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Borgele en
Platvoet

70%

80%

75%

Keizerslanden
Zwolsewijk
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Platvoet

65%
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75%

80%
85%
90%
% betaalbaar vóór Huur op Maat

95%

100%

Binnenstad

65%
65%

70%

e

75%
80%
% doelgroep vóór Huur op Maat

Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 1 aftoppingsgrens.
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5.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat-woningen in Deventer en Zutphen waren
als volgt verdeeld:
F i g u u r 5 - 1 0 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 76% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 5-11 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguliere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 5-11, rechts) dan valt
op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is.
F i g u u r 5 - 1 1 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u rp ri j z e n b ij r e g u l ie r h u u rb e l e id .
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Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlijkse huu raanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 5-12, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 5-12, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.
F i g u u r 5 - 1 2 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 5-13 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu rprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn). Gemiddeld genomen is de huurprijs met 2,2% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid
zou de gemiddelde huurstijging van deze woningen 1,8% geweest zijn.
F i g u u r 5 - 1 3 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0
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5.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 5-14 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS-punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep en de lagere
middeninkomens in de lagere WWS-klassen hoger dan bij het reguliere huurbeleid het geval
zou zijn geweest. Voor woningen in de hogere WWS -klassen liggen de huurprijzen voor deze
inkomensgroepen bij Huur op Maat lager. Voor de hogere (midden)inkomensgroepen liggen de
huurprijzen met Huur op Maat juist hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
F i g u u r 5 - 1 4 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 700
€ 600
€ 500
Doelgroep

€ 400

Lagere middeninkomens
€ 300

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100

€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS-punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur bet alen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 5 - 1 5 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 4,5
€ 4,0
€ 3,5
€ 3,0
Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens

€ 1,5

Reguliere huurbeleid

€ 1,0
€ 0,5

€ 0,0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten
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In Tabel 5-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 5 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

5.4

79
66
73
13
13

39%
30%
32%
42%
31%

56%
39%
39%
51%
34%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
21
2
4
3
2

23%
20%
22%
25%
22%

27%
21%
23%
27%
22%

4
10
10
1
2

16%
20%
17%
21%
18%

21%
23%
22%
21%
21%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

5.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e46
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeenten Deventer en Zutphen hebben gereageerd. Door
enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het
draagvlak voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Deventer en Zutphen 5.924 vragenlijsten verspreid, 650 woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal ingevulde
enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitkomsten van
de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 47% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel ongeveer gelijk gebleven. Ten tijde van de tussenevaluatie was
dit 48%. Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat-woning is
iets gedaald. 33% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat -woning
te hebben gereageerd, tegenover 40% bij de tussenevaluatie.

45
46

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 5 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

180

Tussenevaluatie

153
0%

125

20%

Geheel mee eens

Mee eens

137

104

120

40%

60%

Neutraal

76

128

57
80%

Mee oneens

96
100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. 44% van de woningzoekenden
heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur op Maat is duidelijk’. Een van
de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen, is
voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 68% van de actief woningzoekenden
zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
F i g u u r 5 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’

Eindevaluatie

134

Tussenevaluatie

148

132
0%

Geheel mee eens

182

122
20%

Mee eens

40%

Neutraal

84

138

77

60%

80%

Mee oneens

94

61
100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De berekening van de huurprijs via de
website wordt door 46% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 21% vindt de berek ening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 54% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 17% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 57% en 18%.
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F i g u u r 5 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

238

Tussenevaluatie

104

218
0%

Geheel mee eens

182

80

20%

40%

Mee eens

Neutraal

39

131

28

60%

80%

Mee oneens

67

67
100%

Geheel mee oneens

Van de woningzoekenden is 76 % het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’. De
verwachting over de gevolgen van Huur op Maat beïnvloedt het antwoord op de stelling: van de
actief woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat ongunstig uitpakt, is 50% het eens
met deze stelling. Van de woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat gunstig uitpakt,
is 93% het eens met de stelling.
F i g u u r 5 - 1 9 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

371

Tussenevaluatie

315
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

107

102
40%
Neutraal

60%
Mee oneens

74

48
80%

32 47

26 36
100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Rentree of Woonbedrijf Ieder1 elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 64% van
de woningzoekenden geen probleem, 19% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken
met de tussenevaluatie is geen verandering ontstaan. Iets meer dan de helft van de woningzo ekenden (51%) zegt rekening te houden met de verwachte ontwikke ling van het inkomen, ongeveer 17% houdt hier geen rekening mee.

5.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 483 in Deventer en Zutphen. Relatief weinig
Huur op Maat-huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 19%, 93 ingevulde vragenlijsten. De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor een
Huur op Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder welke
omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over Huu r op Maat.
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Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
81% van de huurders bevestigt de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 13% is twijfel of zij
Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 92% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 89% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar mee het begrip over Huur op Maat
wordt getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bi jna iedereen
geeft aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt. 16% van de Huur
op Maat-huurders zegt dat vermogen invloed zou kunnen hebben op de Huur op Maat-korting.
F i g u u r 5 - 2 0 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden

Deventer en
Zutphen

4%

aantal personen in het
huishouden

25%

inkomen van het huishouden

99%

vermogen huishouden

16%

leeftijd hoofdhuurder

7%

0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

Driekwart van de huurders beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde woning huurt,
blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ terecht als onjuist. Tegelijkertijd geeft 89% aan dat
het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. Een ruime meerderheid (70%) van deze huurders zou de woning niet
gekozen hebben als het geen Huur op Maat-woning was, wat hoog ligt vergeleken met Huur op
Maat-huurders in andere regio’s.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 85% zou dezelfde woning gekozen hebben.
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Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 84% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en 5% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid
(52%) vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. Nog eens 36%
vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
34% van de respondenten vindt het zelfs geen probleem. Daarentegen vindt een kleine minderheid (19%) het wel vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen.
Opvallend veel huurders (49%) zijn het eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de
woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen’. Daarent egen vindt een kwart van de huurders het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een zittende huurder geconfronteerd kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto -inkomen met
100 euro steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanle iding waren om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 50 euro
of meer. Bij dat bedrag vindt 58% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen.
F i g u u r 5 - 2 1 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)

100%
85%

88%
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Zutphen

80%
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60%
40%
21%
20%
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10 euro p/m of 20 euro p/m of 50 euro p/m of 100 euro p/m 200 euro p/m
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of meer

Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). Bij 42% van
de respondenten is deze wens aanwezig. Ongeveer 40% geeft aan bij gelijke woonlasten liever
te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
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Zo vindt 83% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 4% vindt het oneerlijk. Een bijna identieke verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al
met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 78% is het hier
helemaal eens, 4% is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
12% van de respondenten vindt het wel moeilijk om de regels uit te leggen.
F i g u u r 5 - 2 2 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
Huur op Maat is een rechtvaardige manier
om huur te bepalen

Huur op Maat is te ingewikkeld

32%

46%

5% 7%

een jaarljiks aan het inkomen aangepaste
korting op de huurprijs is rechtvaardig

24%

44%

35%
0%

helemaal mee eens

20%
mee eens

18%

20%

48%
40%
neutraal

60%
mee oneens

3%1%

12%

3%1%

80%

100%

helemaal mee oneens

5.4.3 Draagvlak onder zittende huurders
Een van de doelstellingen van Huur op Maat is de keuzevrijheid van woningzoekenden vergroten: duurdere woningen moeten ook bereikbaar worden voor woningzoekenden met een laag
inkomen. Het is echter de vraag hoe zittende huurders in een duurder complex hier tegenaan
kijken. Daarom zijn enquêtes uitgezet door drie corporati es: De Alliantie Eemvallei, Vidomes en
Ieder1. In Deventer en Zutphen hebben 361 zittende huurders de moeite genomen de enquête
in te vullen. Daarvan zegt bijna de helft te weten wat Huur op Maat is, nog eens een derde
denkt enigszins te weten wat Huur op Maat is.
In Tabel 5-4 zijn enkele stellingen weergegeven. Twee groepen worden onderscheiden, zittende
huurders met een woning die voorheen met een huur tot de huurtoeslaggrens werd verhuurd
en huurders met een woning die voorheen in de vrije sector werd aangeboden. Slechts 17 re spondenten behoren tot de tweede groep.
Tussen de twee groepen zittende huurders zijn niet veel verschillen in de antwoorden waa rneembaar. Met uitzondering van de stelling ‘door Huur op Maat hebben woningzoekenden
meer keuzevrijheid’. Deze stelling wordt door huurders in de vrije sector vaker beaamt (76%)
dan door huurders met een woning onder de huurtoeslaggrens (57%).
Ongeveer een derde bij beide groepen vindt het oneerlijk dat iemand met een hoger inkomen
meer betaalt voor dezelfde woning dan iemand met een lager inkomen. Een ruime meerderheid
denkt dat door het aanbieden van woningen aan lage en hoge inkomens gemengde wijken on tstaan.
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T a b e l 5 - 4 A n t w o o r d e n o p v e r s c h i l le n d e s t e l l in g e n , a a n d e e l (z e e r ) m e e e e n s
voorheen
tot huurtoeslaggrens

Aantallen en percentages (zeer) mee eens

voorheen
vrije sector

47

totaal

Mensen moeten zelf kiezen waar ze willen wonen

180

54%

11

65%

191

54%

Het is goed voor een buurt dat mensen met
verschillende inkomen in dezelfde woningen
kunnen wonen
Ik heb er geen moeite mee dat de huur van een
HoM-woning afhangt van het inkomen van de
huurder
Door HoM hebben woningzoekenden meer
keuzevrijheid
HoM zorgt voor onrust in de buurt door verschillende huren voor dezelfde woning

184

54%

9

53%

193

54%

164

49%

10

59%

174

49%

194

57%

13

76%

207

58%

148

44%

7

41%

155

44%

Het is goed dat mensen met een lager inkomen
door HoM ook duurdere woningen kunnen huren

160

47%

10

59%

170

48%

Ik vind het oneerlijk dat iemand met een hoger
inkomen meer betaalt voor dezelfde won dan
iemand met een lager inkomen
Door een woning zowel aan lage als hoge inkomens aan te bieden ontstaan gemengde wijken

123

36%

5

29%

128

36%

235

70%

13

76%

248

70%

Een derde van de zittende huurders met een huur tot de huurtoeslaggrens denkt dat de directe
woonomgeving negatief is veranderd door Huur op Maat. Bijna een kwart van de respondenten
in de vrije sector is dezelfde mening toegedaan. Gezien de kleine aantallen respondenten ze ggen deze verschillen weinig. De meerderheid twijfelt of de woonomgeving is veranderd door
Huur op Maat, geen tot weinig huurders zien positieve veranderingen door Huur op Maat.
Aanhakend op de enquête heeft de bewonersvereniging van enkele complexen een brief g estuurd naar de zittende huurders om de mening over een andere discussie toe te voegen in de
enquête. Dit heeft de uitkomsten van Tabel 1-5 vertekend. Als deze groep respondenten buiten
beschouwing wordt gelaten, denkt 29% van de huurders tot de huurtoeslaggrens negatieve
veranderingen waar te nemen, 27% zegt dat er niets is veranderd.
T a b e l 5 - 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g ‘ I s u w d i re c t e w o o n o m g e v in g v e ra n d e rd d o o r H u u r o p
Maat?’
voorheen
tot huurtoeslaggrens

voorheen
vrije sector

totaal

ja, ik merk positieve veranderingen

16

5%

0

0%

16

5%

ja, ik merk negatieve veranderingen

111

34%

4

24%

115

33%

72

22%

5

29%

77

22%

weet ik niet

130

40%

8

47%

138

40%

Totaal

329

100%

17

100%

346

100%

nee, er is niets veranderd

47

De vragen sluiten aan bij de vragenlijst die ontwikkeld is door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek voor de SEV-evaluatie van het tweehuurprijzensysteem van Woonbron uit 2009.
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5.4.4 Draagvlak onder stakeholders
48

Gemeente Deventer en gemeente Zutphen

49

De gemeente Deventer is positief over het feit dat het Huur op Maat -experiment de keuzemogelijkheden van woningzoekenden verruimt. Inkomensafhankelijke huren worden als terecht
beschouwd bij woningen die dankzij ´collectieve´ inspanningen zijn gerealiseerd. Idealiter zou
volgens de wethouder de woningmarkt niet voor een vorm van inkomenspolitiek moeten wo rden gebruikt; marktprijzen zouden leidend moeten zijn. Afgezien van de huurdersvereniging –
die wijst op het risico dat draagkrachtigen en hoger opgeleiden wegtrekken uit bepaalde buu rten – hoort de gemeente weinig reacties van burgers.
Het experiment sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente Deventer om meer doorstr oming en uitstroom uit de goedkope voorraad te realiseren. De verwachting is dat met Huur op
Maat de (grote) goedkope voorraad kan afslanken en een hogere kwaliteit kan krijgen. De we thouder is in beginsel voorstander van het voortzetten van Huur op Maat.
De gemeente Zutphen is voorzichtig positief over het experiment. Die voorzichtigheid heeft
niet zozeer met de principes van Huur op Maat te maken, als wel met het feit dat het exper iment in Zutphen beperkt is in omvang. De gemeente onderschrijft de uitgangspunten van Huur
op Maat. Scheefwonen en het gebrek aan doorstroming worden als een probleem gezien en
Huur op Maat kan aan het oplossen ervan bijdragen. Huur op Maat past daarom binnen het
woonbeleid van de gemeente; zeker als het lukt om in de nieuwbouw kwalitatief hoogwaardige
woningen bereikbaar te maken voor de doelgroep. De wethouder wijst op het risico van het
gebruik van marktgerelateerde huurprijzen; huurders worden beter beschermd tegen scho mmelingen door een systematiek als het WWS. De wethouder krijgt weinig reacties over het e xperiment van burgers of vanuit de gemeenteraad. Er is eensgezindheid in de raad om de effe cten van het Huur op Maat-experiment te bekijken.
Huurdersorganisaties
In het kader van de evaluatie is met de huurdersorganisaties van beide corporaties gesproken:
50
51
Woonplatform Ieder1 en het Bewonersadviesorgaan Rentree (BAR) .
Woonplatform Ieder1 vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en
onderschrijft het principe van inkomensafhankelijke huurprijzen. Verschillende prijzen voor
hetzelfde product worden door het platform dus niet als bezwaarlijk gezien. Door mutaties en
harmonisatie is dat nu immers ook al het geval. Daarbij wordt wel gewezen op het belang van
een betrouwbare inkomenstoetsing; de corporatie heeft de verantwoordelijkheid dit goed uit
voeren. Daarnaast wijst het platform op het risico van veranderende bevolkingssamenstelling in
buurten als gevolg van de toegenomen keuzemogelijkheden. De leefbaarheid in wijken en in
woningcomplexen zou hierdoor onder druk kunnen komen te staan. Andere reacties dan die te
maken hebben met dit punt hoort Woonplatform Ieder1 niet: Huur op Maat lijkt over het alg emeen goed te werken.
Het Bewonersadviesorgaan van Rentree (BAR) is begin 2010 opgericht en is dus niet betrokken
geweest bij de start van het experiment. Het orgaan is voorzichtig positief, maar wijst op de
beperkte omvang van het experiment. Daardoor kan het moeilijk zijn effecten of ontwikkeli n-

48
49

50
51

Interview met dhr. M. Swart (wethouder gemeente Deventer), 30 september 2010.
Interview met dhr. R. de Lange (wethouder gemeente Zutphen) en mw. R. Meijerink (beleidsmedewerker), 30 september 2010.
Telefonisch interview met dhr. Stokking (voorzitter Woonplatform Ieder1), 8 oktober 2010.
Telefonisch interview met dhr. M. Coenen (adviseur Bewonersadviesorgaan Rent ree), 7 december 2010.
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gen aan Huur op Maat toe te schrijven. Effecten die het BAR nu ziet, zijn de toegenomen ke uzemogelijkheden en een veranderende instroom in wijken (zonder dat dit overigens tot problemen leidt). Vermoed wordt dat de doorstroming zal worden beperkt als gevolg van onduid elijkheid over het experiment en het feit dat hogere inkomens een veel hogere huur moeten
betalen.
Het BAR heeft de indruk dat er onder huurders brede steun is voor het principe van Huur op
Maat. Daarbij wordt opgemerkt dat marktprijzen minder objectief en betrouwbaar kunnen zijn
voor woningzoekenden en huurders dan prijzen die op basis van een eenduidige sy stematiek
(als het woningwaarderingsstelsel) tot stand komen. Het BAR merkt een weinig genoemd voo rdeel op van het feit dat de inkomenstoets twee jaar ‘achterloopt’: bewoners kunnen anticip eren op een lagere korting. Toch heeft een actuelere inkomenstoets de voorkeur.

5.5

Terugblik op het experiment
Rentree

52

Rentree is positief over Huur op Maat. Het experiment heeft voor Rentree aangetoond dat Huur
op Maat werkt: de betaalbaarheid is verbeterd, nieuwbouw is bereikbaar voor lage inkomens,
korting wordt alleen verstrekt daar waar nodig en de relatie tussen huurprijs en kwaliteit is
verbeterd. Ook over het financiële resultaat is Rentree te spreken; de inkomsten verschillen
weinig met het vorige huurbeleid. Rentree wijst erop dat het experiment te kort loopt om ui tspraken te kunnen doen over de effecten op het vlak van bijvoorbeeld doorstroming of me nging in wijken.
De consequenties van Huur op Maat voor het gevoerde voorraadbeleid zijn beperkt volgens
Rentree. Het merendeel van de woningen is en was bereikbaar. Re ntree maakt investeringsbeslissingen op basis van kwaliteit en rendement. Huur op Maat heeft hierop weinig invloed g ehad, al rekent de corporatie bij nieuwbouw voor de zekerheid met maximale kortingen. Ook op
het vlak van beheer en leefbaarheid leidt het experiment niet tot ander beleid door Rentree.
Huur op Maat kan intern volgens Rentree op veel steun rekenen; het is voor de medewerkers
de standaard geworden. Ook bij gemeente en andere stakeholders ziet Rentree steun voor het
experiment; doorstroming en scheefwonen zijn belangrijke lokale thema’s. Van huurders en
woningzoekenden komen weinig reacties, het principe achter Huur op Maat blijkt te worden
onderschreven.
De positieve ervaringen zorgen ervoor dat Rentree in beginsel verder wil met Huur op Maat.
Rentree noemt daarbij een aantal punten van aandacht. De belangrijkste is dat vooralsnog o nduidelijk is wat de consequenties zijn van de Europese beschikking met betrekking tot staat ssteun. Gevoegd bij de onduidelijkheid over ‘de opd racht’ die corporaties van het Rijk in de toekomst krijgen, wordt voor Rentree onzeker of en op welke wijze er toekomst is voor Huur op
Maat.
De andere punten van aandacht van Rentree hebben een meer praktische aard. De corporatie
heeft gemerkt dat bij grootschalige renovatie de aangepaste huurprijs niet eenvoudig te voorspellen is –bij Rentree moet deze immers van de WOZ worden afgeleid. Dit levert meer onzekerheid op dan bij bepaling van de huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Daa rnaast wijst Rentree op het verschil in energetische kwaliteit tussen nieuwbouw en bestaande
bouw en als gevolg daarvan het verschil in woonlasten. Als dit verschil in kwaliteit onvoldoende
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Interview met mw. L. van Asten (directeur-bestuurder Rentree), mw. P. Strijker (beleidsmedewerker en
projectleider Huur op Maat), dhr. E. Nijmeijer (asset manager) en dhr. D. Gersen (beleidsmedewerker),
29 november 2010.
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tot uitdrukking komt in de reële huurprijs, suggereert Rentree om voor nieuwbouw een aparte
kortingstabel te hanteren.
Als Huur op Maat een vervolg krijgt, is dat wat Rentree betreft in de vorm van regulier beleid.
Landelijke normen over betaalbaarheid hebben daarbij de voorkeur. Reële huurprijzen zouden
wat Rentree betreft regionaal bepaald kunnen worden, afgeleid van de WOZ om regionale verschillen tot uitdrukking te laten komen. Uit praktische en principiële overwegingen ligt het
volgens Rentree voor de hand dat de inkomenstoets door de Belastingdienst wordt uitgevoerd.
Ieder1

53

Ieder1 heeft gekozen voor een beperkt en overzichtelijk Huur op Maat -experiment. Met Huur
op Maat kan Ieder1 de werkelijke kosten zichtbaar maken en middelen gerichter inzetten. I eder1 omschrijft Huur op Maat als eerlijk en doelmatig en heeft de indruk dat het experiment op
brede steun kan rekenen.
Als gevolg van de omvang van het experiment zijn volgens Ieder1 de effecten op de wonin gmarkt nauwelijks zichtbaar. Ieder1 heeft niet de indruk dat de samenstelling van complexen
sterk verandert. Wat Ieder1 wel ziet is dat met Hu ur op Maat de keuzemogelijkheden voor lage
inkomens zijn verruimd en de kortingen juist bij deze groep terechtkomen. Het financiële resultaat is volgens Ieder1 vergelijkbaar met het reguliere huurbeleid; dit is lager dan Ieder1 ve rwachtte bij de start van het experiment. Het experiment heeft geen invloed gehad op het voo rraadbeleid van Ieder1, daar is het experiment te klein voor geweest. Theoretisch kan Huur op
Maat leiden tot de realisatie van een hogere kwaliteit voor de doelgroep. Tegelijkertijd wijst
Ieder1 op de lopende discussies over de vraag welke kwaliteit nog haalbaar en wenselijk is in
de toekomst.
Het experiment kan intern op steun rekenen. Ieder1 heeft niet de indruk dat het verhuurproces
langer duurt of meer tijd kost. Het ‘draagkrachtbeginsel’ achter Huur op Maat kan volgens Ieder1 lokaal op brede steun rekenen. In de aanloop van het experiment werd lokaal gevreesd
voor segregatie-effecten, maar die vrees is volgens de corporatie geen bewaarheid geworden.
De huurdersvertegenwoordiging heeft bij de start om extra aandacht gevraagd voor mogelijke
effecten op leefbaarheid in de wijken. Ieder1 krijgt vooralsnog geen signalen dat deze effecten
zich voordoen.
Ieder1 is positief over Huur op Maat als aanvulling op of alternatief voor het huidige huu rbeleid. Idealiter brengt een woning volgens Ieder1 op wat hij kost, waarbij deze alleen voor de
lagere inkomens betaalbaar wordt gemaakt. De corporatie wijst erop dat de uitvoering van
Huur op Maat eenvoudiger kan door bijvoorbeeld de kortingen te koppele n aan de huurtoeslag
en de inkomenstoets door de Belastingdienst te laten uitvoeren. De toekomst van Huur op
Maat zal volgens Ieder1 met name afhangen van het rijksbeleid voor de corporatiesector.
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Interview met dhr. P. Van Roosmalen (directeur woondiensten Ieder1), mw. S. Veraa (adviseur produc tontwikkeling en projectleider Huur op Maat) en dhr. D. ’t Hoen (adviseur vastgoed), 29 november 2010.
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Hoofdstuk 6
Hilversum
6.1

Opzet experiment
Sinds 1 februari 2009 worden alle vrijkomende huurwoningen van Dudok Wonen en De Alliantie
Gooi en Vechtstreek in de herstructureringswijken Hilversum Noord oost en Oost met Huur op
Maat verhuurd. Huur op Maat wordt onder andere gebruikt om ervoor te zorgen dat na renovatie of sloop/nieuwbouw de opgeknapte, vaak duurdere woningen bereikbaar blijven voor huu rders die zouden willen terugkeren in de oude wijk.
De reële huur werd aanvankelijk door beide corporaties op verschillende wijze bepaald. De
Alliantie is gelijk vanaf het begin gestart met 100% van de maximale huurprijs . Dudok Wonen is
gestart met laagste waarde van 4% van de WOZ-waarde en de maximale huur. Inmiddels hanteert ook Dudok Wonen 100% van de maximale huurprijs.
Er is gekozen voor één kortingstabel voor alle huishoudens met aflopende kortingen, rekening
houdend met de grenzen van de huurtoeslag.
T a b e l 6 - 1 K o r t i n g s t a b e l H u u r o p M a a t H il v e rs u m p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Reële
huur (€)
854
800
750
700
650
600
550
500
450
400
362

Totaal inkomen (€)
29125
33000
35%
26%
31%
22%
28%
19%
24%
15%
21%
12%
17%
8%
13%
5%
10%
1%
6%
0%
3%
0%
0%
0%

35000
22%
18%
14%
11%
7%
4%
0%
0%
0%
0%
0%

40000
10%
7%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

44576
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Bron: De Alliantie en Dudok Wonen

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in Hilversum 317 Huur op Maat -contracten afgesloten, 214 door Alliantie Gooi en Vechtstreek en 103 door Dudok Wonen. In Figuur 6-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren verdeeld onder de verschillende inkomensgroepen
en WWS-klassen.
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F i g u u r 6 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
2
18

6

5

Doelgroep

23

54

25

tot 100 punten

Lagere middeninkomens

100 tot 125 punten

Hogere middeninkomens

125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

Hogere inkomens

131

Onbekend

Onbekend

102
268

6.2

Conclusies

6.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen: voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens (€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens uit deze groepen
resp. 0%, 31% en 67% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben
gehad. De Huur op Maat-huur is voor resp. 0%, 71% en 95% van deze huishoudens betaalbaar.
Het percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
54
veel hoger dan bij het reguliere huurbeleid, behalve voor jongeren tot 23 jaar .
Meer keuzevrijheid
Normaal gesproken worden in Hilversum huurinkomensnormen gehanteerd, waardoor huishoudens met een laag inkomen uitgesloten worden van woningen boven de tweede aftoppingrens. Bij Huur op Maat-woningen gelden deze huurinkomensnormen niet. Hierdoor is de
keuzevrijheid voor woningzoekenden met een laag inkomen groter geworden. Deze keuzevrijheid is extra vergroot door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Hierdoor zijn meer
woningen met veel WWS-punten aan de doelgroep verhuurd.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betale n, kunnen beschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep. Door hogere ko rtingspercentages toe te passen bij woningen met een hogere reële huurprijs worden in Hilversum extra woningen betaalbaar gemaakt.

54

Jongerenwoningen worden niet via het experiment verhuurd.

Hilversum

112

Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
dan bij het reguliere huurbeleid.
Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huur sprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O ndanks de oplopende kortingspercentages in Hilversum neemt de huurprijs toe naarmate men
een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de huren is
geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

6.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden bij toename van het inkomen sneller verhuizen dan bij het
reguliere huurbeleid. De jaarlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die
meer gaan verdienen. Bovendien is bij verhuizing geen sprake van een huur sprong, zoals bij het
reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar i n de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 4 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Hilversum heeft 26% aangegeven dat een
huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 euro, reden zou zijn om
te willen verhuizen. Bij een huurverhoging van 100 euro zou 62% willen verhuizen. Dit geeft
aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor prijsprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Hilversum. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop maken , zal op
langere termijn moeten blijken. Uit de enquête onder huurders blijkt dat 34% een woning met
dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de woonlasten gelijk zo uden zijn.
Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomensselectiviteit van de instroom in wijken.
Voor de invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huur vaker verhuurd aan
woningzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan wonin g-
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zoekenden met een hoog inkomen. Hierdoor werden in sommige wijken met veel dure eeng ezinswoningen weinig woningen aan de doelgroep verhuurd.
In Hilversum is Huur op Maat alleen toegepast in de herstructureringswijken Noordoost en
Oost. Het aanbod in deze wijken bestond voor een groot deel uit goedkope woningen, waarvan
de meeste aan lage inkomens werden verhuurd. Door de herstructurering is de voorraad in de
wijken gevarieerder geworden, waardoor de bevolking in de wijk in de toekomst gemengder
kan worden. Tijdens de experimentperiode bestond de instroom in de wijken als vanouds voor
een groot deel uit huishoudens uit de doelgroep. Dankzij Huur op Maat konden de oude bewoners de nieuwe woningen voor een betaalbare prijs huren. Daarmee heeft Huur op Maat een
cruciale rol gespeeld bij het verwerven van draagvlak voor de herstructurering.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit gesprekken met Dudok Wonen
en De Alliantie Gooi en Vechtstreek komt een gemengd beeld naar voren. Enerzijds kan Huur op
Maat een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen . Dankzij Huur op
Maat kon in de herstructureringswijken vervangende nieuwbouw worden gepleegd met een
kwaliteit die normaal gesproken te duur zou zijn geweest voor bewoners d ie willen terugkeren.
Anderzijds brengen de hoge kortingen voor de doelgroep financiële onzekerheid over de huurinkomsten met zich mee.

6.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is geen van beide corporaties gelukt. De som van de aanvangshuren van de Huur op
Maat-contracten lag bij Dudok Wonen 8,9% lager en bij De Alliantie Gooi en Vechtstreek 12,2%
lager dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 20 10, dan liggen de
Huur op Maat-huren bij Dudok Wonen 7,4% lager en bij De Alliantie 12,5% lager.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de volgende tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker in een hogere huurklasse terecht
zouden zijn gekomen. Verder zien we dat de gemiddelde huur in de klassen tussen de kw aliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens bij Huur op Maat lager ligt dan bij het reguliere
huurbeleid. De gemiddelde huur van alle woningen tot de huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur
op Maat lager dan bij het reguliere huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Hilversum bij Huur
op Maat in de huidige vorm lager is dan bij het reguliere huurbeleid van de experimentcorporaties. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
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T a b e l 6 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

0

-

1

€ 314,83

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

213

€ 463,74

153

€ 478,59

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

78

€ 525,60

70

€ 521,63

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

14

€ 579,20

48

€ 606,55

Totaal tot huurtoeslaggrens

305

€ 484,86

272

€ 511,65

Vrije sector (vanaf €647,53)

6

€ 712,00

39

€ 819,02

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente Hilversum, de huurdersorganisaties van de experimentcorporaties en collega -corporatie Het Gooi en Omstreken.
Omdat het experiment maar in twee wijken is uitgevoerd, zijn niet alle woningzoekenden ermee bekend. Uit de peiling onder woningzoekenden blijkt dat 54% bekend is met Huur op Maat
en 47% de informatie daarover duidelijk vindt. Wel vindt 75 % van de woningzoekenden het
goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de
huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat-woning betrof. 78%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 13% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
De gemeente vindt dat Huur op Maat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de herstructurering
van twee wijken in Hilversum. Dankzij Huur op Maat konden huurders terugkeren naar hun wijk
en kreeg men de grondexploitatie rond. De huurdersorganisaties onderschrijven de principes
van Huur op Maat, maar plaatsen wel enkele kanttekeningen. De Stichting Woningcorporaties
Het Gooi en Omstreken vindt de invoering van Huur op Maat alleen zinvol als ook de koopmarkt
wordt aangepakt.

6.3

Effecten van Huur op Maat

6.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van Dudok Wonen en De Alliantie Gooi en Vechtstreek worden aangeboden via
het aanbodsysteem van Woningnet. Via dit systeem worden alle woningen in de regio Gooi en
Vechtstreek aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf op aangeboden woningen reageren.
De deelnemende corporaties Dudok Wonen en De Alliantie Gooi en Vechtstreek verhuren alle
vrijkomende huurwoningen in de herstructureringsijken Hilversum Noord en Oost met Huur op
Maat. Naast deze woningcorporatie is er nog een andere corporatie binnen het postcodegebied
van deze herstructureringswijken actief. Sinds februari 2009 kunnen woningzoekenden dus
kiezen tussen Huur op Maat-woningen en reguliere woningen. In de woningadvertenties is te
zien of het een Huur op Maat-woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds 2006. Daarbij
maken we onderscheid tussen reacties op woningen die tijdens het experiment als Huur op
Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woningen.
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Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning . In Figuur 6-2 zien we dat
het aantal reacties per woning vanaf 2006 tot aan begin 2009 over het algemeen is gestegen.
Daarna zien we het gemiddeld aantal reacties langzaam dalen. Wanneer we de trend bij de
Huur op Maat-woningen vergelijken met de woningen die op de reguliere manier verhuurd
worden zien we geen opvallende verschillen.
F i g u u r 6 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g in H i l v e rs u m , n a a r w e l o f
niet Huur op Maat-woning
600

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

500
400
300

Niet Huur op Maat woningen
Huur op Maat woningen

200
100
0

In Figuur 6-3 is voor de Huur op Maat-woningen de ontwikkeling van het aantal reacties per
woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. Te zien is dat sinds de invoering van Huur op
Maat meer gereageerd wordt op woningen met veel WWS-punten dan daarvoor.
F i g u u r 6 - 3 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g in d e h e rs t ru c t u re r in g s w i j ken naar WWS-punten
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Het aantal woningzoekenden dat reageert op aan geboden woningen is de afgelopen jaren gestegen (zie Figuur 6-4). Dat geldt voor Huur op Maat-woningen in even sterke mate als voor de
overige woningen.
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De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van Woningnet.
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F i g u u r 6 - 4 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n in d e h e rs t ru c t u r e r i n g s ij k e n , p e r
kwartaal
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In Figuur 6-5 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat was er een duidelijker
verband te zien tussen het inkomen en de WWS-punten dan tijdens het experiment.
F i g u u r 6 - 5 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s
e x p e r i m e n t , v o o r d e t w e e h e r s t ru c t u re r in g s w i j k e n

6.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment ( Figuur 6-6).

Eindevaluatie Huur op Maat

117

F i g u u r 6 - 6 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n in d e h e rs t ru c t u r e r in g s w i j k e n n a a r
i n k o m e n , l e e f t i j d e n a a n t a l p e rs o n e n

In de eerste plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tijdens het experiment is een groter
deel van de woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep.
In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat meer woningen verhuurd aan
jongeren dan voorheen. In de derde plaats zien we dat een groter deel van de woningen t erecht is gekomen bij alleenstaanden en een kleiner deel bij grote huishoudens. Deze ontwikk elingen zijn duidelijker aanwezig bij woningen die als Huur op Maa t-woningen worden verhuurd
dan bij woningen die niet als Huur op Maat-woning worden verhuurd.
In Figuur 6-7 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat werden woningen
met veel WWS-punten vooral verhuurd aan woningzoekenden met een hoger inkomen. Tijdens
het experiment zijn meer van deze woningen verhuurd aan woningzoekenden met een laag
inkomen. Dat geldt overigens ook voor woningen met weinig punten.
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F i g u u r 6 - 7 V e r h u r i n g e n H i l v e r s u m N o o rd e n O o s t n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r e n
tijdens het experiment
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Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in de experimentwijken
Noordoost en Oost in Hilversum een duidelijk verband te zien tussen de huur van de woning en
het inkomen van de woningzoekende aan wie de woning verhuurd werd: hoe lager d e huur, hoe
groter de kans dat de woning aan een huishouden uit de doelgroep verhuurd werd.
F i g u u r 6 - 8 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
inkomen (2006-maart 2009)
tot kwaliteitskortingsgrens
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Dit verband is ook terug te zien als we kijken naar alle wijken in Hilversum waar woningzoeke n56
den terechtkwamen. In wijken waar een groot deel van de verhuurde woningen betaalbaar
was voor de doelgroep, werd een groot deel van de woningen verhuurd aan de doe lgroep, en
andersom (zie Figuur 6-9, links). Na de invoering van Huur op Maat in de herstructureringswi jken Noordoost en Oost zijn de verschillen tussen de wijken in H ilversum nog groter geworden:
in de wijken waar vóór het experiment al weinig woningen aan de doelgroep werden verhuurd,
is dit percentage tijdens de experimentperiode nog lager geworden en andersom (zie Figuur

56

e

Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 1 aftoppingsgrens.
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6-9, rechts). De experimentwijken Noordoost en Oost behoren tot de wijken waar het aandeel
verhuringen aan de doelgroep is toegenomen.
F i g u u r 6 - 9 V e r h u r i n g e n i n H i l v e rs u m p e r w ij k (a l le w o n in g e n )
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6.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 6 - 1 0 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 94% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 6-11 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 6-11, rechts) dan valt
op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is.
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F i g u u r 6 - 1 1 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlijkse huu raanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 6-12, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 6-12, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt niet voor.
F i g u u r 6 - 1 2 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 6-13 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu rprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
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de lijn). Gemiddeld genomen is de huurprijs met 3,1% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid
zou de gemiddelde huurstijging van deze woningen 1,6% geweest zijn.
F i g u u r 6 - 1 3 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

6.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 6-14 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid. Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep en lagere
middeninkomens lager dan bij het reguliere huurbeleid het geval zou zijn geweest. Voor de
hogere (midden)inkomensgroepen liggen de huurprijzen met Huur op Maat juist hoger dan bij
het reguliere huurbeleid.
F i g u u r 6 - 1 4 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 800
€ 700
€ 600
€ 500

Doelgroep
Lagere middeninkomens

€ 400

Hogere (midden)inkomens

€ 300

Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100
€0

tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Hilversum

122

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur bet alen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 6 - 1 5 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
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€ 0,0
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Huurquoten
57

In Tabel 6-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 6 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

6.4

68
58
40
11
25

41%
30%
33%
41%
32%

51%
36%
40%
46%
36%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
14
4
9

22%
19%
20%

29%
19%
23%

3
7
6

16%
19%
18%

18%
21%
23%

1

23%

23%

1

14%

14%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.
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Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag
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6.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e58
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeente Hilversum hebben gereageerd. Door enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het draagvlak
voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Hilversum 8.189 vragenlijsten verspreid, 743
woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal ingevulde enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitkomsten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 54% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel licht gedaald. Ten tijde van de tussenevaluatie was dit nog 59%.
Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat -woning is ongeveer
gelijk gebleven. 48% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat woning te hebben gereageerd.
F i g u u r 6 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’
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100%
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Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. Iets minder dan de helft van
de woningzoekenden (47%) heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur op
Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huu r op Maat, dat de huur mede bepaald
wordt door het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 74% van
de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
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De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 6 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’
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Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De bere kening van de huurprijs via de
website wordt door 47% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 18% vindt de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 54% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 19% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 57% en 18%.
F i g u u r 6 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’
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Van de woningzoekenden is 75 % het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’. De
verwachting over de gevolgen van Huur op Maat beïnvloedt het antwoord op de stelling: van de
actief woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat ongunstig uitpakt, is 37% het eens
met deze stelling. Van de woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat gunstig uitpakt,
is 93% het eens met de stelling.
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F i g u u r 6 - 1 9 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’
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Inkomenstoets
Dat Dudok Wonen en De Alliantie G&V elk jaar het inkomen van de huurders toetsen vindt 61%
van de woningzoekenden geen probleem, 18% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tussenevaluatie is geen verandering ontstaan. Iets minder dan de helft van de woningzoekenden (47%) zegt rekening te houden met de verwachte ont wikkeling van het inkomen,
ongeveer 20% houdt hier geen rekening mee.

6.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 317 in Hilversum. Relatief weinig Huur op
Maat-huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 18%, 5 8 ingevulde vragenlijsten.
De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor een Huur op
Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder welke omstandi gheden men besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
69% van de huurders beantwoordt de vraag of Huur op Maat duidelijk is bevestigend. Voor de
overige 31% is Huur op Maat enigszins duidelijk. Vergeleken met Huur op Maat-huurders in de
overige regio’s is 69% laag.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 9 5% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 86% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar het begrip over Huur op Maat wordt
getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt.
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F i g u u r 6 - 2 0 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)
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Van de huurders beoordeelde 83% de stelling ‘zolang een huurder dezelfde woning huurt, blijft
de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 8 6% aan dat het duidelijk
is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvl oed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. 49% van deze huurders had de woning niet gekozen als het geen huur
op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 83% zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was welke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 94% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en 3% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid
(52%) vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. Nog eens 29%
vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
36% van de respondenten vindt het zelfs geen probleem. Daarentegen vindt een kleine minderheid (19%) het wel vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen.
Bijna de helft van de huurders is het eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de
woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen’. Iets meer
dan een kwart van de huurders (26%) vindt het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de
Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto -inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
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om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 100 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 62% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen. Vergeleken met Huur
op Maat-huurders uit de andere experimentgebieden, ligt het omslagpunt bij de Huur op Maathuurders in Hilversum hoger.
F i g u u r 6 - 2 1 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)
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Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur - of een koopwoning). Bij 34%
van de respondenten is deze wens aanwezig. Ongeveer 38% geeft aan bij gelijke woonlasten
liever te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 76% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 12% vindt het oneerlijk. Een bijna identieke verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al
met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 74% is het hier
mee eens, 12% is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
13% van de respondenten vindt het wel moeilijk om de regels uit te leggen.
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F i g u u r 6 - 2 2 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
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6.4.3 Draagvlak onder stakeholders
Gemeente Hilversum

59

De gemeente Hilversum ziet het Huur op Maat-experiment als een cruciaal onderdeel van het
herstructureringsproces. Volgens de wethouder vergroot het experiment het draagvlak voor de
vernieuwing en maakt het de terugkeer van lage inkomensgroepen mogelijk. Ook bij nieu wbouwprojecten bewijst Huur op Maat zijn meerwaarde volgens de wethouder; het b iedt meer
mogelijkheden om grondexploitaties rond te krijgen.
Naar het oordeel van de wethouder bevat het huidige huurprijssysteem onvoldoende relatie
tussen huurprijs en kwaliteit van de woning, wat niet bijdraagt aan de doorstroming op de w oningmarkt. Daarom – en omdat ook de lage inkomens recht hebben op een ‘fatsoenlijke’ woning – vindt de gemeente het gebruik van marktgerelateerde huurprijzen en een inkomensa fhankelijke korting verdedigbaar.
Woningzoekenden en burgers lijken tevreden over het Huur op Maat-experiment. Er komen
bijna uitsluitend positieve reacties en nauwelijks vragen. Ook vanuit de raad hoort de wetho uder geen negatieve geluiden over het experiment.
Dat een deel van de huurders na herstructurering kon terugkeren in een betaalbare woni ng
wordt door de gemeente als een positief effect gezien. Voor de gemeente was de terugkeerm ogelijkheid een belangrijke voorwaarde voor de herstructurering. Daarnaast worden geen effe cten van het experiment waargenomen.
Als de evaluatie van Huur op Maat geen aanleiding geeft anders te besluiten, is de wethouder
voorstander van een vervolg van Huur op Maat, niet alleen als instrument bij herstructurering,
maar wellicht ook in grotere omvang. De belangrijkste overweging daarbij is dat met regelmaat
de vraag wordt gesteld of ‘ondersteuning in het wonen’ nog wel nodig is. Volgens de wetho uder ligt het voor de hand om normstelling (huurquotes en kortingstabel) door de (rijks)overheid
te laten uitvoeren. Het bepalen van de reële huurprijzen is in zijn ogen een re gionale aangelegenheid voor de corporatie(s).
Huurdersorganisaties
In het kader van de evaluatie van het Huur op Maat -experiment in Hilversum is gesproken met
60
61
Huurdersvereniging Atrium en Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen .
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Interview met dhr. J. Rensen (wethouder Hilversum) en mw. I. Huiskers (beleidsmedewerker), 3 dece mber 2010.
Telefonisch interview met dhr. H. Swets (vicevoorzitter H uurdersvereniging Atrium), 5 oktober 2010.
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De Huurdersvereniging Atrium (HVA), de huurdersvereniging van De Alliantie Gooi en Vech tstreek, vindt Huur op Maat een belangwekkend experiment met een goed te verdedigen princ ipe. De vereniging vindt verschillen in huurprijs als gevolg van een verschillend inkomen aa nvaardbaar, mede omdat als gevolg van verschillen in mutaties en harmonisatie vergelijkbare
woningen nu ook al een andere huurprijs kunnen hebben. De weinige reacties op het exper iment die Atrium krijgt zijn vrijwel uitsluitend positief; huurders kunnen na herstructur ering
met Huur op Maat een mooiere woning krijgen in hun ‘oude’ buurt.
HVA heeft gewezen op het belang van een betrouwbare inkomenstoetsing. Zowel vanuit pra ktisch als principieel oogpunt zou de toets volgens Atrium beter door de overheid (of preciezer:
de Belastingdienst) kunnen worden uitgevoerd. Vermogen zou bovendien een rol moeten sp elen bij het bepalen van de korting.
Huurdersvereniging Atrium verwacht dat de economische crisis en de Europese richtlijn grote
invloed zullen hebben op het verhuisgedrag en dus de resultaten van Huur op Maat. Ook wordt
getwijfeld aan het effect op de doorstroming op de woningmarkt.
Net als Atrium vind de Huurdersbelangenvereniging van Dudok Wonen het een goed uitgang spunt om de huurprijs afhankelijk te maken van het inkomen van de huurder. De huurdersbelangenvereniging wijst daarbij met name op de toegenomen keuzemogelijkheden voor lage ink omens. Vanuit praktische overwegingen zou de inkomenstoets beter door de Belastingdienst
kunnen worden uitgevoerd; HBV Dudok Wonen heeft echter geen principiële bezwaren tegen
toetsing door Dudok Wonen. Ook HBV Dudok Wonen vindt dat vermogen een rol zou moeten
spelen bij het bepalen van de korting. Er zijn geen negatieve reacties op het experiment b ekend. De indruk is dat huurders het experiment begrijpen en ondersteunen.
De huurdersbelangenvereniging plaatst drie kanttekeningen bij het Huur op Maat-experiment.
Ten eerste wordt gewezen op het belang van goede informatievoorziening voor de woningzo ekenden en huurders. Ten tweede wordt aandacht gevraagd voor de fraudegevoeligheid. Dit
speelt met name op het moment dat geen IB60 -formulier wordt aangeleverd en op basis van
salarisspecificaties het inkomen wordt vastgesteld. Tot slot wijst HBV Dudok Wonen erop dat
andere zaken dan huurprijs een rol spelen bij het maken van de keuze om te verhuizen: pe rsoonlijke omstandigheden, tevredenheid met de huidige woning, werk, voorkeur voor huren of
kopen, et cetera. Het effect van een hogere huurprijs moet dus niet overschat worden, is de
boodschap.
Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

62

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is geen voorstander van het Huur op Maat experiment in het algemeen. Dat heeft niet zozeer te maken met de relatie die wordt gelegd
tussen inkomen en huurprijs en het gebruik van marktgerelateerde huurprijzen – integendeel –
als wel met het feit dat in de huidige opzet de koopsector buiten beschouwing blijft. Voor de
Stichting zou inkomensafhankelijke huur alleen zinvol zijn als ook in de financiële onderste uningsmaatregelen in de koopsector (in het bijzonder de hypotheekrenteaftrek en overdracht sbelasting) hervormd worden. In dat geval zou het Rijk aan moeten geven wat acceptabele verhoudingen tussen inkomen, woningkwaliteit en huurprijs zijn.
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Telefonisch interview met dhr. en mw. Keyman (bestuursleden Huurdersbelangenvereniging Dudok
Wonen), 27 oktober 2010.
Telefonisch interview met dhr. J. Flemminks Smit (directeur bestuurder Stichting Woningco rporaties
Het Gooi en Omstreken) en mw. E. van Schaik (manager wonen), 26 oktober 2010.
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Bij de corporatie bestaat de indruk dat Huur op Maat veel werk is voor corporaties en – zeker
omdat in de praktijk met name lage inkomens van Huur op Maat gebruikmaken – de opbrengsten gering zijn. Voor Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is het te vroeg om
uitspraken te doen over de effecten van het experiment in Hilversum. Daarvoor is het exper iment te beperkt in omvang en in tijd. Bovendien is de druk op de woningmarkt in Hilversum te
hoog. De verwachting is dat andere factoren een belangrijkere rol spe len bij het besluit te verhuizen dan een (gestegen) huurprijs: persoonlijke omstandigheden, werk, de huidige woning en
woonomgeving et cetera. De corporatie ziet geen effecten van het experiment in de instroom in
de eigen woningen en krijgt nauwelijks reacties of vragen.

6.5

Terugblik op het experiment
Dudok Wonen

63

December 2010 heeft Dudok Wonen besloten om geen nieuwe Huur op Maat-contracten meer
af te sluiten. De toetsing van inkomens bij de bestaande contracten zet Dudok Wonen voort,
evenals de evaluatie van het experiment.
Dudok Wonen noemt drie redenen voor het besluit. Alle hebben te maken met de financiële
aspecten van Huur op Maat en dan met name de onzekerheid hiervan. De eerste reden is dat
de Europese staatsteunregels voor Dudok grote onduidelijkhei d met zich meebrengen waar het
gaat om het (her)financieren van woningen. De tweede reden is de ‘bezitsbelasting’ zoals voo rgesteld in het regeerakkoord. Dudok Wonen ziet dit als ‘opnieuw een bijdrage van corporaties
aan het betaalbaar maken van het wonen’. In de ogen van Dudok treden te vaak veranderingen
op in de wijze waarop van corporaties gevraagd wordt bij te dragen aan de betaalbaarheid,
waardoor het moeilijk wordt structureel beleid te voeren. Als derde argument noemt Dudok
Wonen de praktijk van het gevoerde experiment. In het experiment maakt Dudok relatief veel
vrijesectorwoningen betaalbaar, waarop hoge kortingen worden verstrekt. Indien Huur op Maat
geen vervolg krijgt, loopt Dudok Wonen het risico voor langere tijd met een flink gekorte huu rprijs te moeten rekenen. De drie genoemde argumenten hebben te maken met financiële onz ekerheid rond het Huur op Maat-experiment en – als gevolg daarvan – de financiële risico’s.
Gegeven die onzekerheid en risico’s was voortzetten van Huur op Maat in de huidig e vorm voor
Dudok Wonen niet opportuun.
Dudok heeft Huur op Maat aangeboden bij een aantal nieuwbouwcomplexen in herstructur eringswijken. De indruk is dat dit heeft bijgedragen aan het draagvlak voor de herstructurering,
omdat Huur op Maat de betaalbaarheid voor bewoners die terugkeren garandeert. Vanuit een
maatschappelijk oogpunt oordeelt Dudok positief over het feit dat de meeste lage inkomens
terugkeren; bovendien krijgen zij met Huur op Maat meer keuzemogelijkheden. Financieel
plaatst Dudok Wonen echter vraagtekens; wellicht is een grens van 183 WWS -punten voor Huur
op Maat te hoog. Het beeld van Dudok na de eerste inkomenstoetsen is dat de meeste korti ngen gelijk blijven.
De reacties die Dudok Wonen van woningzoekenden en huurders krijgt op het exper iment zijn
doorgaans positief; het relateren van huurprijs aan inkomen kan op steun rekenen. Dudok krijgt
weinig vragen over Huur op Maat. Ook vanuit de politiek hoort Dudok positieve geluiden over
het inzetten van Huur op Maat bij herstructurering.
Dudok Wonen steunt het basisidee van Huur op Maat; daaraan is niets veranderd. Het past
goed binnen de filosofie en strategie van de corporatie. Dudok betwijfelt evenwel of de context
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Interview met dhr. H. Zanting (directeur public value, Dudok Wonen), mw. M. Hoeve (beleidsadviseur
public value) en mw. C. Willems (directeur wonen), 6 december 2010.
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waarin Huur op Maat wordt uitgevoerd nog wel de juiste is. Voor de toeko mst van Huur op
Maat kijkt Dudok Wonen dan ook in eerste instantie naar de landelijke politiek; daar wordt
besloten over de kaders en context waarin corporaties functioneren en Huur op Maat een
plaats kan krijgen.
De Alliantie Gooi en Vechtstreek

64

Het Huur op Maat-experiment voldoet aan de verwachtingen van De Alliantie Gooi en Vech tstreek: middelen worden doelmatiger ingezet, de keuzemogelijkheden voor lage inkomens
worden verruimd en de betaalbaarheid voor ‘terugkeerders’ bij herstructurering is verbeter d.
De basis voor deelname aan het experiment is volgens de corporatie de nadruk die in het collegeprogramma en de woonvisie wordt gelegd op de betaalbaarheid en terugkeermogelijkheden
bij herstructurering. De Alliantie en Dudok Wonen hebben hierop voorgest eld met Huur op
Maat mee te doen. Er wordt gewezen op de korte looptijd van het experiment en de beperkte
omvang in Hilversum. Hierdoor zullen de effecten volgens De Alliantie beperkt zichtbaar zijn.
Begin 2009 heeft De Alliantie Gooi en Vechtstreek een n ieuw huurbeleid vastgesteld waarin
wordt gestreefd naar 100% van maximaal redelijk. In vergelijking met het vorige huurbeleid zijn
de potentieel gederfde inkomsten van het experiment volgens De Alliantie gestegen. Het
nieuwbouwproject dat met Huur op Maat wordt verhuurd drukt zwaar op de inkomsten. Bij
toepassing op het hele bezit verwacht de corporatie dat Huur op Maat neutraal kan uitpakken.
De Alliantie ziet geen verandering in de instroom in de wijken waar wordt geëxperimenteerd.
Als verklaring hiervoor wordt gegeven dat het om minder gewilde wijken gaat, waar ‘van nat ure’ minder hoge inkomens in geïnteresseerd zijn. Bovendien kiezen hogere inkomens wellicht
strategisch, om Huur op Maat-woningen te mijden. De Alliantie ziet geen negatieve effecten op
de leefbaarheid van het experiment. Aan het grotere draagvlak voor herstructurering – wat
vooraf voorzien werd – wordt voor dit experiment getwijfeld omdat de meeste huurders al
waren uitgeplaatst voor Huur op Maat van start ging.
De Alliantie Gooi en Vechtstreek hoort weinig negatieve reacties op het experiment. Zowel
huurders als woningzoekenden geven aan Huur op Maat ´eerlijk´ te vinden. De uitgebreide en
zorgvuldige communicatie heeft hier volgens De Alliantie aan bijgedragen. Ook binnen de pol itiek en bij andere instellingen merkt De Alliantie dat het belangrijkste principe – steun geven
aan mensen zolang zij het nodig hebben – een overtuigend argument is. Intern is Huur op Maat
een instrument geworden als alle andere. Medewerkers geven aan de inkomensto ets veel werk
te vinden.
De Alliantie Gooi en Vechtstreek is tevreden over het principe van doelmatigheid in Huur op
Maat en de wijze waarop dat in de praktijk uitwerkt. Huur op Maat kan bijdragen aan het
draagvlak voor herstructurering, maar De Alliantie wijst daarbij op de mogelijkheid van conflicterende belangen – met name met de wens tot een gevarieerde bevolkingssamenstelling te
komen.
Om ongewenste effecten te voorkomen en de financiële mogelijkheden te benutten, zou Huur
op Maat volgens De Alliantie Gooi en Vechtstreek in de eventuele toekomst voor het hele
werkgebied kunnen worden gebruikt. Daarbij spelen dan nog wel de vragen welke woningen
met Huur op Maat worden verhuurd en wat de consequenties zijn van de Europese beschikking
over staatsteun. Bij een eventueel vervolg ligt het volgens De Alliantie Gooi en Vechtstreek
voor de hand dat de rijksoverheid landelijke normen en kaders vastlegt over huurquotes, ko r-
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Interview met mw. J. van der Burgt (directeur wonen, De Alliantie Gooi en Vechtstreek), mw. C. Vel dhuis (directieadviseur), dhr. B. Geerink (manager vastgoed), mw. J. Buijnink (beleidsmedewerker vas tgoed), 6 december 2010..
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tingstabellen en de bepaling van marktprijzen. Binnen dat laatste moet volgens de corporat ie
wel ruimte zijn voor regionale afwegingen. Volgens De Alliantie Gooi en Vechtstreek is het in
algemene zin te vroeg om te stoppen met Huur op Maat: de effecten zijn nog niet voldoende
zichtbaar geworden.
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Hoofdstuk 7
Leidschendam-Voorburg
7.1

Opzet experiment
In Leidschendam-Voorburg zijn twee corporaties actief: Vidomes en Wooninvest. Daarvan
neemt sinds februari 2009 alleen Vidomes deel aan het experiment Huur op Maat.
Vidomes heeft ook woningen in andere gemeenten in de regio Haaglanden. Er is gekozen om
van één woonbedrijf alle woningen met Huur op Maat aan te bieden. Voor de selectie van het
woonbedrijf is gekeken naar de kenmerken van de voorraad en die van de organisatie. In Lei dschendam-Voorburg waren deze kenmerken het meest gunstig voor Huur op Maat.
In principe worden alle woningen van Vidomes in Leidschendam -Voorburg als Huur op Maatwoning verhuurd, met uitzondering van de sloop- en verkoopwoningen en woningen die collectief verhuurd worden aan bepaalde instellingen.
De reële huur bestaat bij Vidomes uit de helft van 4% van de WOZ -waarde en de helft van de
maximale huurprijs, afgetopt op de maximale huurprijs.
In tegenstelling tot de andere experimentcorporaties is de korting niet afhankelijk van de woning, maar alleen van het inkomen van de huurder en de samenstelling van het huishouden. Bij
elke woning krijgt een bepaald huishouden dus dezelfde korting op de reële huur.
T a b e l 7 - 1 K o r t i n g s t a b e l H u u r o p M a a t V id o m e s
jaarinkomen
huishouden

huurders onder 23 jaar
1 persoon

< € 20.760

huurders vanaf 23 jaar

2 personen

15,0%

1 persoon

2 personen

3-5 personen

vanaf 6 personen

12,0%

29,0%

34,8%

35,4%
33,2%
26,7%
9,5%

9,6%

€
€

21.450
22.000

-

€

26.900

-

€
€
€
€
€

29.125
30.000
31.000
34.000
42.000

-

-

-

10,8%
7,8%
-

29,6%
27,3%
20,2%
0

20.760

€ 26.900

€ 24.540

€ 33.614

€ 42.627

korting tot

€

15,0%

10,4%
-

€

46.407

Bron: Vidomes

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in Leidschendam-Voorburg 336 Huur op Maat-contracten afgesloten
door Vidomes. In Figuur 7-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract
waren verdeeld onder de verschillende inkomensgroepen en WWS-klassen.
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F i g u u r 7 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
3

27

10

32
Onbekend
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

53

14
tot 100 punten
100 tot 125 punten
125 tot 150 punten
vanaf 150 punten

129

161

243

7.2

Conclusies

7.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om m eer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen: voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens (€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoude ns uit deze groepen
resp. 4%, 74% en 84% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben
gehad. De Huur op Maat-huur is voor resp. 6%, 71% en 98% van deze huishoudens betaalbaar.
Het percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
voor jongeren en grote huishoudens hoger dan bij het reguliere huurbeleid maar bij kleine
huishoudens lager.
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden door Vidomes huurinkomensnormen gehanteerd,
waardoor de doelgroep uitgesloten werd van woningen boven de eerste aftoppingrens en woningen tot de eerste aftoppingsgrens gereserveerd werden voor de doelgroep. Door de afschaffing van de huurinkomensnormen is de keuzevrijheid voor alle woningzoekenden groter gewo rden. Voor de jonge en grote huishoudens uit de doelgroep is de keuzevrijheid extra vergroot
door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Dit heeft tot kleine verschuivingen in de
woonruimteverdeling geleid. Woningen met veel WWS-punten zijn vaker aan de doelgroep
verhuurd, terwijl de woningen met 100 tot 150 punten juist minder vaak aan de doelgroep zijn
verhuurd.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
voor de doelgroep dan bij het reguliere huurbeleid.

Eindevaluatie Huur op Maat

135

Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huur sprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O mdat
Vidomes vaste kortingspercentages hanteert, neemt de huurprijs recht evenredig af naarmate
men een woning met een lagere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de
huren is geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

7.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. Bovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 1 6 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Leidschendam-Voorburg heeft 48% aangegeven dat een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 euro, r eden zou zijn om te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor prij sprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur- en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Leidschendam-Voorburg. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze
huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop m aken, zal op langere termijn moeten blijken. Uit de enqu ête onder huurders blijkt dat 21% een
woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de woonla sten gelijk zouden zijn.
Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomensselectiviteit van de instroom in wijken.
Voor de invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huur vaker verhuurd aan
woningzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan wonin gzoekenden met een hoog inkomen. In de wijken met de meeste betaalbare woningen werden
dan ook de meeste woningen aan de doelgroep verhuurd.
Na de invoering van Huur op Maat hebben er weinig verschuivingen plaatsgevonden in de i nstroom van de doelgroep per wijk. In wijken waar vóór Huur op Maat relatief veel woningen
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werden verhuurd aan de doelgroep, gebeurde dit tijdens het experiment nog steeds. Wel zijn in
de wijk Essesteijn, waar voorheen weinig woningen aan de doelgroep werden verhuurd meer
woningen aan deze groep verhuurd.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Vidomes vindt dat het door Huur
op Maat inderdaad aantrekkelijker wordt om eengezinswoningen te bouwen en te exploiteren,
omdat deze woningen ofwel verhuurd worden aan de doelgroep (volkshu isvestelijk rendement)
ofwel met weinig of geen korting worden verhuurd (financieel rendement). In het reguliere
huurbeleid is het aantrekkelijker om deze woningen te verkopen, omdat ze vaak tegen een lage
prijs verhuurd worden aan langzittende huurders die niet meer tot de doelgroep behoren.

7.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is bij Vidomes gelukt. De som van de aanvangshuren ligt bij Huur op Maat 0,7%
hoger dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 2010, dan liggen de
Huur op Maat-huren 1,5% hoger.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat de verschillen in huurklassen en gemiddelde huren tu ssen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid klein zijn. De gemiddelde huur van alle woningen
tot de huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur op Maat iets lager dan bij het reguliere huurbeleid.
T a b e l 7 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

19

€ 331,80

22

€ 341,78

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

221

€ 436,01

223

€ 442,83

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

45

€ 529,26

69

€ 538,12

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

44

€ 590,53

22

€ 589,06

Totaal tot huurtoeslaggrens

329

€ 463,41

336

€ 465,36

Vrije sector (vanaf €647,53)

7

€ 707,03

0

-

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)
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Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Leidschendam Voorburg bij Huur op Maat in de huidige vorm ongeveer even hoog is als bij het reguliere huurbeleid van Vidomes. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente Leidschendam -Voorburg, de
huurdersvereniging Leidschendam en collega-corporatie Wooninvest.
Niet alle woningzoekenden in Leidschendam-Voorburg zijn bekend met Huur op Maat. Uit de
peiling onder woningzoekenden blijkt dat 39% bekend is met Huur op Maat en 37% de informatie daarover duidelijk vindt. Wel vindt 74% van de woningzoekenden het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat ruim een derde van de
huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maa t-woning betrof. 79%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en 18% vindt Huur op
Maat te ingewikkeld.
De gemeente vindt Huur op Maat een logisch en passend instrument om scheefwonen tegen te
gaan en de keuzemogelijkheden voor lage inkomens te verruimen. Huurdersvereniging Leidschendam is vanaf het begin af aan tegen het experiment geweest, omdat zij vindt dat corpor aties zich niet met inkomenspolitiek moeten bezighouden. Ook Wooninvest vindt dat dit een
zaak van de overheid is.

7.3

Effecten van Huur op Maat

7.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van Vidomes worden aangeboden via het aanbodsysteem Woonnet Haaglanden.
Via dit systeem worden alle woningen in de regio Haaglanden aangeboden. Woningzoekenden
kunnen zelf op aangeboden woningen reageren. Sinds het begin van de experimentperiode
kunnen zij in de gemeente Leidschendam-Voorburg kiezen tussen Huur op Maat-woningen van
Vidomes en reguliere woningen van collega-corporatie Wooninvest. In de woningadvertenties is
te zien of het een Huur op Maat-woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds juni 2006. Daa rbij maken we onderscheid tussen reacties op woningen die tijdens het experiment als Huur op
65
Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woningen .

65

De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van NCCW.
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F i g u u r 7 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r w e l o f n i e t H u u r o p
Maat-woning
300

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

250
200
150

Niet Huur op Maat woningen

Huur op Maat woningen

100
50

0

Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning. In Figuur 7-2 zien we dat
het aantal reacties per woning vanaf de zomer van 2006 over het algemeen is gestegen. Bij de
Huur op Maat-woningen heeft deze trend zich tijdens het experiment doorgezet, terwijl bij de
overige woningen een lichte daling is ingetreden.
Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen in Leidschendam-Voorburg
is de afgelopen jaren gestegen. Er zijn vooral meer woningzoekenden die op Huur op Maatwoningen reageren (zie Figuur 7-3). Sinds de invoering van Huur op Maat bestaat een groter
deel van de woningzoekenden die reageren op de experimentwoningen uit huishoudens met
lagere middeninkomens. De laatste kwartalen zit er een stijgende lijn in het percentage van de
woningzoekenden dat afkomstig is uit de doelgroep.
F i g u u r 7 - 3 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n , p e r k w a r t a a l
7000

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

6000

5000
4000
3000
2000

Hogere inkomens

Hogere middeninkomens
Lagere middeninkomens

Doelgroep

1000
0

In Figuur 7-4 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Vóór de invoering van Huur op Maat was er een duidelijke
positieve samenhang tussen het inkomen en het aantal WWS-punten. Tijdens het experiment
zijn woningzoekenden met een laag inkomen meer op woningen met veel WWS-punten gaan
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reageren, terwijl woningzoekenden met hogere inkomens vaker op woningen met weinig pu nten hebben gereageerd. De samenhang tussen inkomen en WWS-punten is nu dus minder sterk.
F i g u u r 7 - 4 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n o p H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r i n k o m e n e n
WWS-punten
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep 4%

Lagere middeninkomens

5%

Hogere middeninkomens

2%

Hogere inkomens 2%
0%

51%

33%

57%
33%

28%
31%

28%

50%

tot 100 punten

3%

10%

4%
3%

34%

27%
25%

12%

43%

3%

75%

100%

100 tot 125 punten

0%

69%

100 tot 125 punten

66%

125 tot 150 punten

66%

vanaf 150 punten

45%
0%

25%
Doelgroep

20%
15%

50%

32%

20%

35%

16%

38%

27%

27%

37%
25%

34%

50%

75%

100%

vanaf 150 punten

tijdens Huur op Maat
10% 2%

58%

26%

13%

3%

11%

60%

24%

13%

3%

20%

11%

37%

45%

125 tot 150 punten

voor Huur op Maat
tot 100 punten

39%

3%

60%

15% 4%

33%
75%

Lagere middeninkomens

12%

19%

57%

100%

0%

25%

Hogere middeninkomens

16%
50%

16%
21%

75%

4%
7%
100%

Hogere inkomens

7.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de experimentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment ( Figuur 7-5). In de eerste
plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tij dens het experiment is een kleiner deel van de
woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep en juist meer
aan woningzoekenden met een lager middeninkomen. In totaal werd 87% van de woningen
verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot €33.000 (prijspeil 2010). Daarmee werd nog
niet voldaan aan de norm om 90% aan deze groep te verhuren, die vanaf 1 januari 2011 geldt.
Bij de woningen die in Leidschendam-Voorburg volgens het reguliere huurbeleid zijn verhuurd,
zijn juist meer woningen aan de doelgroep verhuurd en minder aan de lagere middeninkomens
dan voorheen.
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F i g u u r 7 - 5 V e r h u r i n g e n H u u r o p M a a t - w o n in g e n in L e id s c h e n d a m - V o o rb u rg n a a r in k o m e n ,
leeftijd en aantal personen
voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

12

46

34

12

Doelgroep
92

Lagere middeninkomens
82

Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

214

333

tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat

32

66

jonger dan 25 jaar

168

57

125

25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar

100

45 tot 55 jaar

55 jaar en ouder
77
68

51

81

tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
33

11

24
27

1 persoon

59

2 personen

230

41

166

3 personen
4 personen
5 of meer personen

150

84

In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat minder experimentwoningen
verhuurd aan jongeren dan voorheen. In de derde plaats zien we dat een groter deel van de
woningen terecht is gekomen bij huishoudens met vier of meer personen. Bij de reguliere woningen is dat niet het geval.
In Figuur 7-6 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. Daarbij moet opgemerkt worden dat maar heel weinig experimentwoningen minder dan 100 of meer dan 150 WWS-punten hebben. Juist in deze WWSklassen is het percentage verhuringen aan de doelgroep toegenomen, terwijl bij het gros van
de woningen (tussen 100 en 150 punten) juist minder aan de doelgroep is verhuurd.
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F i g u u r 7 - 6 V e r h u r i n g e n H u u r o p M a a t - w o n in g e n in L e id s c h e n d a m - V o o rb u rg n a a r in k o m e n
en WWS-punten
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep 3%

60%

Lagere middeninkomens 5%

32%

71%

Hogere (midden)inkomens 2%

20%

38%

0%

29%

25%

4%

4%

1%

31%

50%

tot 100 punten

5%

75%

50%

50%

4%
100%

100 tot 125 punten

33%

0%

0%

10%

25%
Doelgroep

100%

Lagere middeninkomens

25%

60%

100%

0%

18%

25%

59%

13%

75%

9%

65%

6% 2%

33%

50%

75%

73%

13% 10% 1%

44%

17%

vanaf 150 punten

7% 0%

23%

76%

vanaf 150 punten

7%

50%

125 tot 150 punten

33%

70%

125 tot 150 punten

41%

tijdens Huur op Maat

60%

100 tot 125 punten

10%

46%

25%

voor Huur op Maat
tot 100 punten

37%

17%

25%

50%

Hogere middeninkomens

75%

0%

7%

11%

17%

2%

4%

6%

100%

Hogere inkomens

Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in Leidschendam-Voorburg
een duidelijk verband te zien tussen de huur van de woning en het inkomen van de woningzo ekende aan wie de woning verhuurd werd: hoe lager de huur, hoe groter de kans dat de woning
aan een huishouden uit de doelgroep verhuurd werd.
F i g u u r 7 - 7 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
inkomen (2006-februari 2009)
tot kwaliteitskortingsgrens

35

tot 1e aftoppingsgrens

15
289

tot 2e aftoppingsgrens

6

tot huurtoeslaggrens
0%

60

12

2

8

5
10%

20%

Doelgroep

10
26
5

11
30%

40%

50%

Lagere middeninkomens

60%

6

1
70%

80%

Hogere middeninkomens

90%

100%

Hogere inkomens

Dit verband is ook enigszins terug te zien in de wijken waar woningzoekenden t erechtkwamen.
66
In wijken waar een groot deel van de verhuurde woningen betaalbaar was voor de doelgroep,
werd een groot deel van de woningen verhuurd aan de doelgroep, en andersom (zie Figuur 7-8,
links). Door de invoering van Huur op Maat zijn meer woningen betaalbaar geworden voor de
doelgroep. We zien dat in de wijk Essesteijn, waar voorheen relatief weinig woningen betaalbaar waren, meer woningen verhuurd zijn aan huishoudens uit de doelgroep. In de andere wij-

66

e

Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 1 aftoppingsgrens.
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ken is het aandeel verhuringen aan de doelgroep min of meer gelijk gebleven (zie Figuur 7-8,
rechts).
F i g u u r 7 - 8 V e r h u r i n g e n i n L e i d s c h e n d a m - V o o rb u rg ( a ll e w o n in g e n )
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7.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 7 - 9 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 80% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 7-10 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 7-10, rechts) dan valt
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op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen minder groot zou zijn g eweest dan bij Huur op Maat het geval is.
F i g u u r 7 - 1 0 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlijkse huu raanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 7-11, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 7-11, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.
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F i g u u r 7 - 1 1 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 7-12 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu rprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn). Gemiddeld genomen was de huurprijs na aftrek van korting per 1 juli 2010 3,0% hoger
dan bij aanvang van het contract. Bij het reguliere huurbeleid zou de gemiddelde huurstijging
van deze woningen door de jaarlijkse huurverhogingen 2,4% zijn geweest.
F i g u u r 7 - 1 2 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

7.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 7-13 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
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het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneem t naarmate het
inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep lager dan bij
het reguliere huurbeleid het geval zou zijn geweest. Voor de hogere (midden)inkomensgroepen
liggen de huurprijzen met Huur op Maat juist hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
F i g u u r 7 - 1 3 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 700
€ 600

€ 500
Doelgroep

€ 400

Lagere middeninkomens
€ 300

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100
€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur bet alen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 7 - 1 4 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 5,0
€ 4,5

€ 4,0
€ 3,5
€ 3,0

Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 1,5
€ 1,0
€ 0,5
€ 0,0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten
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Huurquoten
67

In Tabel 7-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquot en van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 7 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

7.4

58
30
54
27
11

37%
27%
26%
38%
30%

54%
40%
41%
49%
37%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
28
2
3
8
3

23%
23%
15%
23%
22%

33%
28%
25%
29%
22%

2
6
2
5
2

16%
16%
15%
16%
18%

19%
22%
16%
16%
22%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

7.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e68
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeente Leidschend am-Voorburg hebben gereageerd.
Door enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd
het draagvlak voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Leidschendam -Voorburg 10.200
vragenlijsten verspreid, 1.202 woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal
ingevulde enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes
bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitko msten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 39% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel licht gedaald. Ten tijde van de tussenevaluatie was dit nog 42%.
Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat -woning is ongeveer
gelijk gebleven. 49% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat woning te hebben gereageerd.

67
68

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 7 - 1 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

270

Tussenevaluatie

198

261
0%

159
20%

Geheel mee eens

313

251
40%

Mee eens

Neutraal

159

250

132

208

60%

80%

Mee oneens

100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. Iets meer dan een derde van
de woningzoekenden (37%) heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur op
Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald
wordt door het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 60% van
de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
F i g u u r 7 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’

Eindevaluatie

237

Tussenevaluatie

209

235
0%

Geheel mee eens

375

196
20%

Mee eens

278
40%

Neutraal

60%

Mee oneens

177

192

138

162

80%

100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De berekening van de huurprijs via de
website wordt door 41% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 27% vindt de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 57% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 15% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 55% en 17%.
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F i g u u r 7 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

474

Tussenevaluatie

189

384
0%

Geheel mee eens

330

166

20%

40%

Mee eens

Neutraal

65 108

279
60%

66
80%

Mee oneens

105
100%

Geheel mee oneens

Van de woningzoekenden is 74 % het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lag er inkomen hebben’. De
verwachting over de gevolgen van Huur op Maat beïnvloedt het antwoord op de stelling: van de
actief woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat ongunstig uitpakt, is 31% het eens
met deze stelling. Van de woningzoekenden die verwachten dat Huur op Maat gunstig uitpakt,
is 92% het eens met de stelling.
F i g u u r 7 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

688

Tussenevaluatie

597
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

180

163
40%
Neutraal

60%
Mee oneens

150

127
80%

57 102

45 71
100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Vidomes elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 51% van de woningzoekenden
geen probleem, 22% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tussenevaluatie
is geen verandering ontstaan. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden ( 51%) zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 1 9% houdt hier
geen rekening mee.

7.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 336 in Leidschendam-Voorburg. Relatief weinig Huur op Maat-huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 21 %, 94 ingevulde
vragenlijsten. De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor
een Huur op Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder we lke omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over Hu ur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
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72% van de huurders antwoordt bevestigend op de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 24%
is er twijfel of zij Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben. Vergeleken met Huur op Maathuurders in de overige regio’s is 72% laag.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen ove r Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 81% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Wanneer we kijken naar Huur op
Maat-huurders in de overige regio’s kunnen we opmerken dat dit percentage het laagste is van
alle regio’s. Een van de belangrijkste onderdelen van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vas tstellen van de korting, was voor 88% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze he t experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar mee het begrip over Huur op Maat
wordt getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen
geeft aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt.
F i g u u r 7 - 1 9 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden

LeidschendamVoorburg

3%

aantal personen in het
huishouden

38%

inkomen van het huishouden

91%

vermogen huishouden

13%

leeftijd hoofdhuurder

16%

0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

Zeven van de tien huurders beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde woning huurt,
blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 88% aan dat het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was erva n op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. 36% van deze huurders had de woning niet gekozen als het geen huur
op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: 91% zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 90% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en 4% vond het niet duidelijk. De grootste groep (43%)
vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. 22% is het oneens
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met de stelling dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren . Daarvan is
11% het helemaal oneens, wat relatief hoog is vergeleken met de andere regio’s.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
31% van de respondenten vindt het zelfs geen probleem dat de woningcorporatie op de hoogte
is van hun inkomen. Daarentegen vindt 28% het wel vervelend dat de woningcorporatie op de
hoogte is van het inkomen, wat vergeleken met andere Huur op Maat-huurders een hoog aandeel is. Bijna de helft van de huurders (47%) is het helemaal eens met de stelling ‘ik zou het
prettiger vinden als de woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou
opvragen’. Iets meer dan een kwart van de huurders (29%) vindt het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden gevraagd. De rest staat hier neutraal tegenover.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto -inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 100 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 72% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen. Het omslagpunt ligt
bij de 50 euro of meer bij een fictieve situatie waarbij het huishouden kleiner wordt, waarna de
huur stijgt.
F i g u u r 7 - 2 0 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)

100%
79%

80%

Leidschendam
-Voorburg

72%

60%

48%

40%
24%
20%

13%

0%
10 euro p/m of 20 euro p/m of 50 euro p/m of 100 euro p/m 200 euro p/m
meer
meer
meer
of meer
of meer

Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). Bij 21% van
de respondenten is deze wens aanwezig. Dit is het laagste percentage van alle regio’s die meedoen aan het Huur op Maat-experiment. Ongeveer 59% geeft aan bij gelijke woonlasten liever
te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 83% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 5% vindt het oneerlijk. Een vergelijkbare verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al met
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al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 79% is het hier helemaal eens, 8% is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
18% van de respondenten vindt het wel moeilijk om de regels uit te leggen. Deze 18% is relatief
hoog vergeleken met andere Huur op Maat-regio’s.
F i g u u r 7 - 2 1 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
Huur op Maat is een rechtvaardige manier
om huur te bepalen

27%

Huur op Maat is te ingewikkeld

6%

52%

12%

een jaarljiks aan het inkomen aangepaste
korting op de huurprijs is rechtvaardig

29%

41%

43%
0%

helemaal mee eens

13%

20%
mee eens

12%

40%
40%
neutraal

60%
mee oneens

5% 3%

12%

4%1%

80%

100%

helemaal mee oneens

7.4.3 Draagvlak onder zittende huurders
Een van de doelstellingen van Huur op Maat is de keuzevrijheid van woningzoekenden vergr oten: duurdere woningen moeten ook bereikbaar worden voor woningzoekenden met een laag
inkomen. Het is echter de vraag hoe zittende huurders in een duurder com plex hier tegenaan
kijken. Daarom zijn enquêtes uitgezet door drie corporaties: De Alliantie Eemvallei, Vidomes en
Ieder1. In Leidschendam-Voorburg hebben 190 zittende huurders de moeite genomen de e nquête in te vullen. Daarvan zegt twee vijfde te weten wat Huur op Maat is, nog eens twee vijfde
denkt enigszins te weten wat Huur op Maat is.
In Tabel 7-4 zijn enkele stellingen weergegeven. Drie groepen worden onderscheiden: zittende
huurders met een woning die voorheen met een huur tot de tweede aftoppingsgrens werd
verhuurd, zittende huurders met een woning die voorheen met een huur tussen de tweede
aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens werd verhuurd en huurders waarvan dit onbekend is.
Op sommige vlakken zijn de groepen zo goed als gelijk. Ongeveer een derde vindt dat Huur op
Maat voor onrust in de buurt zorgt of dat het oneerlijk is als iemand met een hoger inkomen
meer betaalt dan iemand met een lager inkomen.
Huurders met een voorheen bereikbare woning hebben er minder moeite mee als de huren
afhankelijk zijn van het inkomen en zijn het vaker eens met de stelling dat Huur op Maat leidt
tot meer keuzevrijheid voor woningzoekenden. Ook vinden zij vaker dat mensen zelf moeten
kiezen waar ze willen wonen.
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T a b e l 7 - 4 A n t w o o r d e n o p v e r s c h i l le n d e s t e l l in g e n , a a n d e e l (z e e r ) m e e e e n s
voorheen tot 2e
aftop. grens

Aantallen en percentages (zeer) mee eens

voorheen tot huurtoeslaggrens

69

onbekend

totaal

Mensen moeten zelf kiezen waar ze willen wonen

59

69%

23

43%

18

36%

100

53%

Het is goed voor een buurt dat mensen met
verschillende inkomen in dezelfde woningen
kunnen wonen
Ik heb er geen moeite mee dat de huur van een
HoM-woning afhangt van het inkomen van de
huurder
Door HoM hebben woningzoekenden meer
keuzevrijheid
HoM zorgt voor onrust in de buurt door verschillende huren voor dezelfde woning

59

69%

27

50%

18

35%

104

55%

53

62%

26

49%

21

42%

100

53%

63

74%

27

51%

24

47%

114

60%

30

35%

19

35%

24

47%

73

38%

Het is goed dat mensen met een lager inkomen
door HoM ook duurdere woningen kunnen huren

48

56%

23

43%

12

24%

83

44%

Ik vind het oneerlijk dat iemand met een hoger
inkomen meer betaalt voor dezelfde won dan
iemand met een lager inkomen
Door een woning zowel aan lage als hoge inkomens aan te bieden ontstaan gemengde wijken

27

32%

18

33%

20

39%

65

34%

57

67%

38

70%

27

53%

122

64%

Bijna twee derde van de zittende huurders weet niet of de directe woonomgeving is veranderd
door Huur op Maat. Ongeveer een vijfde denkt een verandering waar te nemen. Van die groep
denkt het merendeel een negatieve verandering waar te nemen. H uurders met een duurdere
woning denken vaker een negatieve verandering waar te nemen (20%) dan huurders met een
goedkopere woning (14%). Gezien de kleine aantallen respondenten zeggen deze verschillen
weinig.
T a b e l 7 - 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g ‘ I s u w d i re c t e w o o n o m g e v in g v e ra n d e rd d o o r H u u r o p
Maat?’

ja, ik merk positieve veranderingen

voorheen tot 2e
aftoppingsgrens
3
4%

ja, ik merk negatieve veranderingen

12

14%

nee, er is niets veranderd

17

weet ik niet

51

Totaal

83

69

voorheen tot huurtoeslaggrens
1
2%
11

20%

20%

9

61%

33

100%

54

onbekend
0
0%
14

29%

17%

9

61%

26

100%

49

totaal
4

2%

37

20%

18%

35

19%

53%

110

59%

100%

186

100%

De vragen sluiten aan bij de vragenlijst die ontwikkeld is door het Centrum voor Onderzoek en Stati stiek voor de SEV-evaluatie van het tweehuurprijzensysteem van Woonbron uit 2009.
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7.4.4 Draagvlak onder stakeholders
Gemeente Leidschendam-Voorburg

70

Het Huur op Maat-experiment is voor de gemeente Leidschendam-Voorburg een logisch en
passend instrument om scheefwonen tegen te gaan en de keuzemogelijkheden voor de lage
inkomens te verruimen. Het experiment sluit bovendien goed aan bij het gemeentelijk w oonbeleid, dat behalve deze twee doelen gericht is op het bevorderen van doorstroming. De wetho uder of het College hebben nog geen uitgesproken standpunt over inkomensafhankelijke huren.
Aan de ene kant wordt het hanteren van marktgerelateerde prijzen als uitgangspunt als positief
beoordeeld. Aan de andere kant wordt erop gewezen dat inkomensafhankelijke huren een vorm
van inkomensnivellering zijn; de wethouder vraagt zich af of dat via het ‘wonen’ wenselijk is.
In de gemeente zijn weinig reacties te horen over Huur op Maat; niet vanuit de burgers en niet
vanuit de gemeentelijke politiek.
De wethouder vindt de bepaling van het inkomen een punt van aandacht bij het experiment;
het is cruciaal voor een goede en betrouwbare uitvoering ervan: vermogen en bijvo orbeeld
kinderbijslag zouden ook moeten worden meegenomen bij het bepalen van de korting. Krijgt
Huur op Maat een vervolg – de wethouder wil hier vanwege de korte looptijd van het exper iment niet op vooruitlopen – dan zou het volgens de wethouder beter zijn de inkomenstoets en
normstelling door de landelijke overheid te laten uitvoeren.
Huurdersvereniging Leidschendam

71

De Huurdersvereniging Leidschendam (HVL) heeft negatief geadviseerd over het voornemen
van Vidomes om het Huur op Maat-experiment te starten. Het meest fundamentele bezwaar
van de huurdersvereniging is dat Huur op Maat een vorm van inkomenspolitiek is. Corporaties
horen zich daar volgens de HVL niet mee bezig te houden. HVL wijst bovendien op het risico dat
individuele situaties niet passen bij de gehanteerde normen in de kortingstabel en de huurqu otes. Vidomes heeft in reactie laten weten dat idealiter inkomensbeleid een zaak van de ove rheid is, maar dat in het experiment de uitgangspunten naar het oordeel van de corporatie vo ldoende objectief zijn gewaarborgd. Een deel van de bezwaren van de HVL over de kortingstabel
is zo weggenomen.
De HVL heeft vraagtekens gezet bij het verwachte effect van het experi ment op de doorstroming en vermoedt dat zittende huurders juist minder snel zullen verhuizen. Daarnaast wordt
gevreesd voor segregatie-effecten. De HVL ontvangt weinig reacties van huurders over het experiment.
Wooninvest

72

Via de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) heeft Vidomes uitgebreid informatie verschaft
over het Huur op Maat-experiment aan alle regionale corporaties, waaronder Woon invest. Ook
lokaal heeft Vidomes volgens Wooninvest veel aandacht besteed aan de motivatie om aan Huur
op Maat mee te doen.
Volgens WoonInvest is het aan de overheid om te bepalen wat lage inkomens aan huur kunnen
betalen, onder welke financiële voorwaarden corporaties woningen kunnen verhuren en om
70

71

72

Interview met dhr. P. van Ostaijen (wethouder Leidschendam-Voorburg) en dhr. M. Grimbergen (beleidsmedewerker wonen), 6 september 2010.
Schriftelijke communicatie tussen de Huurdersvereniging Leidschendam (HVL) en Vidomes in de periode
medio 2008 – medio 2009.
Interview met dhr. M. de Jong (directeur Wooninvest) en dhr. W. van der Steen (beleidsadviseur), 14
oktober 2010.
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inkomens te toetsen. Intern is er daarom nauwelijks discussie geweest over de vraag of Wooninvest met het experiment mee zou moeten doen. Wooninvest staat echter niet afwijzend tegenover een alternatief voor het huidige WWS, waarin marktprijzen een belangrijkere rol zo uden spelen, of tegenover een directere relatie tussen huurp rijs en inkomensontwikkeling. Beide
dragen immers bij aan een meer doelmatige besteding van middelen. In de ogen van Woon invest zou dit in een nieuw rijksbeleid, waarin de woningmarkt in zijn totaliteit wordt hervormd,
vorm moeten krijgen.
Wooninvest verwacht dat een directere relatie tussen inkomensontwikkeling en huurprijs leidt
tot snellere verhuizingen. Hoe groot dat effect zal zijn, is vooralsnog de vraag. Huur op Maat
lijkt aan te sluiten bij het lokaal woonbeleid. Wel wijst Woon invest op de verhouding met de
lokale beleidsruimte, waarin ‘voorstromers’ gebruik kunnen maken van huurbescherming i ndien zij binnen hun eigen complex verhuizen. Wooninvest ziet lokaal nauwelijks effecten van
het experiment. Het leidt niet tot andere instroom of tot vragen of reacties van de eigen huurders of van woningzoekenden.

7.5

Terugblik op het experiment73
Vidomes Leidschendam-Voorburg is positief over het Huur op Maat-experiment. Het experiment werkt volgens de corporatie zoals gewenst en leidt met meer keuzevrijheid en min der
sturing tot vergelijkbare of zelfs betere resultaten. De brede steun ziet Vidomes als een beve stiging van de keuze met Huur op Maat mee te doen.
In de regionale woonruimteverdeling in Haaglanden wordt naar het oordeel van Vidomes vrij
strikt gestuurd op inkomen en huishoudensgrootte – overigens met reden. Met Huur op Maat is
dat volgens de corporatie niet meer nodig, omdat de prijsprikkels in de kortingstabel voldoende
sturend werken. De volkshuisvestelijke effecten zijn vergelijkbaar. De regionale pre statieafspraak om 70% van de woningen toe te wijzen aan de BBSH -doelgroep haalt Vidomes met Huur
op Maat. Voor Vidomes toont het experiment aan dat woningzoekenden zelf verantwoorde
keuzes kunnen maken. Vidomes ziet in Huur op Maat als groot voordeel dat ‘ betuttelende’ regels niet nodig zijn en dat woningen van hoge kwaliteit bereikbaar worden gemaakt.
Het is moeilijk aan te geven of Huur op Maat bij Vidomes heeft geleid tot nieuwbouw van hog ere kwaliteit. Tijdens de looptijd van het experiment heeft Vidom es geen nieuwe investeringsbeslissingen genomen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bovendien is het toevoegen van
woningen met een lagere kwaliteit in de regio sowieso niet verstandig volgens Vidomes. Vidomes verwacht in de toekomst met Huur op Maat in ieder geval de onrendabele toppen te
kunnen verkleinen.
De effecten van Huur op Maat worden voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop
het experiment is opgezet. Vidomes probeert met een lager kortingspercentage voor allee nstaanden en ‘empty nesters’ (zij worden in staat geacht hogere woonlasten te kunnen betalen)
deze groepen te prikkelen eerder te verhuizen. Vidomes ziet deze effecten nog niet; hetzelfde
geldt voor de effecten op de doorstroming. Wel wordt gewezen op het verbeterde maatscha ppelijke en financiële rendement: de Huur op Maat -woning wordt of met korting aan iemand uit
de doelgroep verhuurd of aan een hoger inkomen tegen een hogere prijs. Vidomes ziet dat het
aandeel verhuringen aan de doelgroep licht is gedaald en het aandeel verhu ringen aan de lage
middeninkomens groter is geworden. De verklaring die Vidomes hiervoor aandraagt is de afw ezigheid van huurinkomensnormen bij het experiment: middeninkomen s komen in de rest van de
regio voor minder woningen in aanmerking.
73

Interview met dhr. B. Tiesinga (directeur wonen Vidomes), en dhr. M. Vos (manager strategie en co mmunicatie), 12 januari 2011.
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Van klanten en stakeholders hoort Vidomes vrijwel uitsluitend positieve reacties op Huur op
Maat. Het hanteren van inkomensafhankelijke huren wordt onderschreven. Ook onder de huu rders die geen korting ontvangen is het draagvlak groot, zo blijkt uit de klantcontacten. V ertegenwoordigingen van huurders hebben zich bij de start van het experiment bezorgd getoond
over de effecten op de leefbaarheid. Vidomes heeft geen indicatie dat door Huur op Maat pr oblemen zijn ontstaan op dat vlak. Intern is bij Vidomes Leidschendam -Voorburg de steun voor
het experiment groot.
Vidomes Leidschendam-Voorburg wil verder met Huur op Maat. In welke vorm dat gebeurt, is
volgens de corporatie afhankelijk van de manier waarop de betaalbaarheid in de sociale huu rsector in de toekomst wordt vormgegeven. Vooralsnog heeft een tweeledig systeem waarin
corporaties en overheid verantwoordelijk zijn voor het betaalbaarheidsvraagstuk de voorkeur
van de corporatie. De normering (huurquotes en globale kwaliteit) zou door de overheid ku nnen worden vastgesteld om zo de democratische legitimiteit te vergroten. Door een regionale
uitwerking van markthuren en referentiewoningen mogelijk te maken kunnen corporaties i nspelen op regionale ontwikkelingen. Vidomes acht het denkbaar dat de Huurtoeslag en huu rkorting op termijn beleidsmatig en in de uitvoering in elkaar worden geschoven.
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Hoofdstuk 8
Roosendaal
8.1

Opzet experiment
Aramis Allee Wonen is de enige woningcorporatie in Roosendaal. Sinds 27 maart biedt zij 1 .160
woningen in de wijk Tolberg aan via Huur op Maat.
Aramis Allee Wonen hanteert een reële huurprijs die gelijk is aan 4,37% van de leegwaarde bij
verkoop. Voor de totale voorraad Huur op Maat-woningen komt dit overeen met 4% van de
WOZ-waarde. De reële verkoopwaarde van de woningen i s getaxeerd door onafhankelijke makelaars.
Aramis Allee Wonen heeft ervoor gekozen om verschillende kortingstabellen te hanteren voor
verschillende huishoudentypen, onderscheiden naar leeftijd (tot 23 jaar, 23 tot 65 jaar en vanaf
65 jaar) en aantal personen (1 of meer). Hieronder is één van de zes tabellen afgebeeld.
T a b e l 8 - 1 K o r t i n g s t a b e l v o o r m e e rp e rs o o n s h u is h o u d e n 2 3 t o t 6 5 j a a r , p e r 1 j u li 2 0 1 0
Huishoudinkomen
Reële huur

tot € 29.125

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 42.500

€ 739

30%

25%

17%

11%

9%

€ 700

28%

22%

14%

9%

7%

€ 650

25%

18%

11%

6%

4%

€ 600

22%

14%

8%

3%

1%

€ 550

19%

11%

5%

1%

0%

€ 500

17%

8%

2%

0%

0%

€ 450

14%

3%

0%

0%

0%

€ 400

11%

0%

0%

0%

0%

€ 350

8%

0%

0%

0%

0%

Bron: Aramis Allee Wonen

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in Roosendaal 139 Huur op Maat -contracten afgesloten door Aramis
Allee Wonen. In Figuur 8-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract
waren verdeeld onder de verschillende inkomensgroepen en WWS -klassen.
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F i g u u r 8 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
1

9
28

Doelgroep
22

Lagere middeninkomens

tot 100 punten

44

100 tot 125 punten
125 tot 150 punten

Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

21

vanaf 150 punten

107
46

8.2

Conclusies

8.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen: voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens (€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens uit deze groepen
resp. 25%, 75% en 91% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben
gehad. De Huur op Maat-huur is voor resp. 37%, 97% en 97% van deze huishoudens betaalbaar.
Het percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
voor alle doelgroephuishoudens veel hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Meer keuzevrijheid
Normaal gesproken worden in Roosendaal huurinkomensnormen gehanteerd, waardoor hui shoudens uit de doelgroep uitgesloten worden van woningen boven de aftoppi ngrenzen. Bij
Huur op Maat-woningen gelden deze huurinkomensnormen niet. Hierdoor is de keuzevrijheid
voor de doelgroep groter geworden. Deze keuzevrijheid is extra vergroot door het toegenomen
aantal betaalbare woningen. Dit heeft niet tot grote verschuiv ingen in de woonruimteverdeling
geleid.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep. Door verschillende
kortingstabellen te hanteren voor verschillende typen huishouden worden de kortingen in Roosendaal zodanig gebruikt dat voor alle huishoudens binnen de doelgroep zoveel mogelijk w oningen betaalbaar zijn.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
voor de doelgroep dan bij het reguliere huurbeleid.
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Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huur sprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. Ondanks de oplopende kortingspercentages in Roosendaal neemt de huurprijs toe naarmate men
een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de huren is
geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

8.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaarlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. B ovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 6 huurcontracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Roosendaal heeft 44% aangegeven dat een
huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 euro, reden zou zijn om
te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurders wel gevoelig zijn voor prijsprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook ui t de cijfers in
Roosendaal. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze huurders
kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop maken, zal op
langere termijn moeten blijken. Uit de enquête onder huurders blijkt dat 26% een woning met
dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de woonlasten gelijk zo uden zijn.
Meer gemengde wijken
Het derde effect dat verwacht wordt van Huur op Maat is een bijdrage aan meer gemengde
wijken door een vermindering van de inkomensselectiviteit van de instroom in wijken.
Voor de invoering van Huur op Maat werden woningen met een lage huur vaker verhuurd aan
woningzoekenden met een laag inkomen en woningen met een hogere huur vaker aan wonin gzoekenden met een hoog inkomen. Hierdoor werden in sommige wijken met veel dure eeng ezinswoningen weinig woningen aan de doelgroep verhuurd.
In Roosendaal is Huur op Maat alleen toegepast in de wijk Tolberg. Het aanbod in deze wijk
bestond voorafgaand aan het experiment voor een groot deel uit goedkope woningen, waarvan
de meeste aan lage inkomens werden verhuurd. Door Huur op Maat zijn nog meer woningen in
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deze wijk betaalbaar geworden dan voorheen. Tijdens het experiment zij n daarom nog meer
woningen in Tolberg aan de doelgroep verhuurd. We kunnen dan ook niet zeggen dat Huur op
Maat in Roosendaal heeft bijgedragen aan meer gemengde wijken.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Volgens Aramis Allee Wonen maken
de kortingstabellen die in het huidige experiment gehanteerd zijn het niet aantrekkelijk om te
investeren in sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit. Allee Wonen zal in een doorstart
van Huur op Maat kiezen om de huurkorting niet op te laten lopen tot aan de aftoppingsgre nzen maar lager, zodat er een prijs/kwaliteitprikkel is voor deze doelgroep.

8.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is Aramis Allee Wonen niet helemaal gelukt. De som van de aanvangshuren ligt bij
Huur op Maat 4,9% lager dan bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli
2010, dan liggen de Huur op Maat-huren 3,6% lager.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn ov er de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen, terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker in een hoge re huurklasse terecht
zouden zijn gekomen. Verder zien we dat de gemiddelde huur in alle huurklassen bij Huur op
Maat lager ligt dan bij het reguliere huurbeleid. De gemiddelde huur van alle woningen tot de
huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur op Maat dan ook lager dan bij het reguliere huurbeleid.
T a b e l 8 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

35

€ 307,88

36

€ 310,57

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

91

€ 456,84

75

€ 472,02

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

7

€ 523,78

19

€ 527,09

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

6

€ 574,93

6

€ 616,30

Totaal tot huurtoeslaggrens

139

€ 427,80

136

€ 443,34

Vrije sector (vanaf €647,53)

0

-

3

€ 743,34
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Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Roosendaal bij Huur
op Maat in de huidige vorm lager is dan bij het reguliere huurbeleid van Aramis Allee Wonen.
Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente Roosendaal, de Huurder sadviesraad en collega-corporatie WSG.
Omdat het experiment maar in één wijk is uitgevoerd, zijn niet alle woningzoekenden in Ro osendaal ermee bekend. Uit de peiling onder woningzoekenden blijkt dat 52% bekend is met
Huur op Maat en 55% de informatie daarover duidelijk vindt. Wel vindt 81% van de woningzo ekenden het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat ruim de helft (60%)
van de huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat-woning betrof.
85% vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 3% vindt
Huur op Maat te ingewikkeld.
De gemeente denkt dat Huur op Maat kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen als het tegengaan van scheefwonen en het bevorderen van de doorstroming. De
Huurdersadviesraad is kritisch over het feit dat steeds meer zaken inkomensafhankelijk worden,
maar heeft wel positieve reacties gekregen van huurders met lage inkomens. WSG is positief
over Huur op Maat, omdat het bijdraagt aan een reëlere relatie tussen huur en inkomen.

8.3

Effecten van Huur op Maat

8.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
De woningen van Aramis Allee Wonen worden aangeboden via het lokale aanbodsysteem Het
Punt. Via dit systeem worden alle woningen in de gemeente Roosendaal aangeboden. Wonin gzoekenden kunnen zelf op aangeboden woningen reageren. In de gemeente Roosendaal is het
experiment beperkt gebleven tot de wijk Tolberg . In de woningadvertenties is te zien of het een
Huur op Maat-woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds de zomer van
2007. Daarbij maken we onderscheid tussen reacties op woningen die tijdens het experiment
74
als Huur op Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woningen .

74

De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van Het Punt.
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F i g u u r 8 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s p e r w o n in g n a a r w e l o f n i e t H u u r o p
Maat-woning
225
200

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

175

150
125
Niet Huur op Maat woningen

100

Huur op Maat woningen

75
50
25
0

Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning voor de hele gemeente
Roosendaal. In Figuur 8-2 zien we dat het aantal reacties per woning sinds de tweede helft van
2009 is gedaald. De daling in het derde kwartaal van 2010 is een gevolg van het feit dat het
aantal reacties dat woningzoekenden per week mogen uitbrengen sinds 1 juli 2010 is beperkt
tot drie. De daling is bij experimentwoningen ongeveer even groot als bij de overige woningen.
In Figuur 8-3 is voor de Huur op Maat-woningen in Tolberg de ontwikkeling van het aantal reacties per woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. Te zien is dat sinds de invoering van
Huur op Maat minder gereageerd wordt op woningen met veel WWS-punten dan daarvoor.
Deze ontwikkeling is ook te zien wanneer we kijken naar alle woningen in de gemee nte Roosendaal.
F i g u u r 8 - 3 O n t w i k k e l i n g g e m i d d e ld a a n t a l r e a c t ie s i n T o lb e rg n a a r W W S - p u n t e n
350

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

300
250
200

150
100

tot 100 punten
100 tot 125 punten
125 tot 150 punten

vanaf 150 punten

50
0

Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen is tot 2009 gestegen en
daarna licht gedaald (zie Figuur 8-4). Dat geldt voor Huur op Maat-woningen in even sterke
mate als voor de overige woningen.
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F i g u u r 8 - 4 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t i e f w o n in g z o e k e n d e n in T o lb e rg , p e r k w a r t a a l
1000
900

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

800
700
600
500

Hogere inkomens
Hogere middeninkomens

400

Lagere middeninkomens

300

Doelgroep

200
100

0

In Figuur 8-5 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. We zien weinig verschillen tussen de periode vóór de invoering
van Huur op Maat en de experimentperiode.
F i g u u r 8 - 5 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n o p H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r i n k o m e n e n
W W S - p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s h e t e xp e r im e n t

8.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment ( Figuur 8-6).
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F i g u u r 8 - 6 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n , l e e f t ij d e n a a n t a l p e rs o n e n

voor Huur op Maat
10

tijdens Huur op Maat

6

9
20
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

27

Doelgroep

Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens

Hogere inkomens
128

107

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat
28

36

43

40

jonger dan 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar

13

45 tot 55 jaar

18

55 jaar en ouder
14

56

18

41

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

2

11

5

9

2
1 persoon

2 personen

30

3 personen
62

4 personen

91

5 of meer personen
95

In de eerste plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tijdens het experiment is een groter
deel van de woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep.
In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat minder woningen verhuurd aan
ouderen en meer aan jongeren dan voorheen. In de derde plaats zien we dat een groter deel
van de woningen terecht is gekomen bij alleenstaande n en een kleiner deel bij huishoudens
met twee personen. Bij de overige woningen is eenzelfde ontwikkeling te zien wat betreft de
stijging van toewijzingen aan de woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep. De
ontwikkelingen wat betreft leeftijd en huishoudensgrootte van de woningzoekenden zijn niet
terug te zien.
In Figuur 8-7 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. Het gaat om te kleine aantallen om conclusies aan te
verbinden.
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F i g u u r 8 - 7 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n , v o o r
en tijdens het experiment
voor Huur op Maat
Doelgroep

24

Lagere middeninkomens

15

3

Hogere (midden)inkomens

47

4

1

tijdens Huur op Maat
42

8

23

12

4
25%

75%

100%

100 tot 125 punten

0%

25%

47

vanaf 150 punten

42
0%

12

25%
Doelgroep

50%

2

50%

125 tot 150 punten

75%

100%

vanaf 150 punten

23

3 0 0

15

125 tot 150 punten

3

tijdens Huur op Maat

24

100 tot 125 punten

8
5

voor Huur op Maat
tot 100 punten

35

3

2

50%

tot 100 punten

32

6

11

0%

17

4

1

8

31

6

5

75%

17

8
35

0%

0

3

32

100%

Lagere middeninkomens

6

25%

3 2

50%

Hogere middeninkomens

5

75%

100%

Hogere inkomens

Voordat Huur op Maat werd ingevoerd was er bij de verhuringen in de experimentwijk Tolberg
een verband te zien tussen de huur van de woning en het inkomen van de woningzoekende aan
wie de woning verhuurd werd: hoe lager de huur, hoe groter de kans dat de woning aan een
huishouden uit de doelgroep verhuurd werd. Daarbij moet wel vermeld worden dat bijna alle
woningen een huur hadden tot de eerste aftoppingsgrens.
F i g u u r 8 - 8 V e r h u r i n g e n v a n e x p e r im e n t w o n in g e n v ó ó r H u u r o p M a a t , n a a r h u u rk la s s e e n
inkomen (medio 2007-februari 2009)

tot kwaliteitskortingsgrens

30

tot 1e aftoppingsgrens

5

97

vanaf 1e aftoppingsgrens

1
0%

0

10%

22

2
20%

Doelgroep

30%

0

8

3

3
40%

50%

Lagere middeninkomens

60%

70%

80%

Hogere middeninkomens

90%

100%

Hogere inkomens

Dit verband is ook terug te zien als we kijken naar alle wijken in Roosendaal waar woningzoe75
kenden terechtkwamen. In wijken waar een groot deel van de verhuurde woningen betaalbaar
was voor de doelgroep, werd een groot deel van de woningen verhuurd aan de doelgroep, en

75

e

Betaalbaar is hier gedefinieerd als woningen met een huur tot de 1 aftoppingsgrens.
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andersom (zie Figuur 8-9, links). Na de invoering van Huur op Maat in Tolberg zijn de verschi llen tussen de wijken in Roosendaal groter geworden (zie Figuur 8-9, rechts). Vooral in Tolberg is
het percentage verhuringen aan de doelgroep toegenomen, terwijl dit percentage in andere
wijken, waaronder het Centrum, juist is gedaald.
F i g u u r 8 - 9 V e r h u r i n g e n i n R o o s e n d a a l p e r w ij k (a l le w o n in g e n )
90%

90%

Noord
West

Groot Kroeven

70%

Centrum

Tolberg

Kortendijk

60%

Tolberg

80%
Oost

% doelgroep tijdens Huur op Maat

% doelgroep vóór Huur op Maat

80%

Langdonk
50%

40%

30%

Groot Kroeven

70%

Oost

Noord

West

60%
Langdonk
50%

Kortendijk
Centrum

40%

30%

20%

30%

40%

50%
60%
70%
80%
% betaalbaar vóór Huur op Maat

90%

100%

20%
20%

30%

40%
50%
60%
70%
% doelgroep vóór Huur op Maat

80%

90%

8.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 8 - 1 0 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 93% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 8-11 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 8-11, rechts) dan valt
op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is.
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F i g u u r 8 - 1 1 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere hu urbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden v oordat de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 8-12, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 8-12, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt één keer voor.
F i g u u r 8 - 1 2 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 8-13 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu r-
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prijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn). Gemiddeld genomen was de huurprijs na aftrek van korting met 2,5% hoger dan bij
aanvang van het contract. Bij het reguliere huurbeleid zou de gemiddelde huurstijging van deze
woningen door de jaarlijkse huurverhogingen 1,7% geweest zijn.
F i g u u r 8 - 1 3 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

8.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 8-14 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid . Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep daardoor
lager dan bij het reguliere huurbeleid het geval zou zijn geweest. Voor de hogere (mi dden)inkomensgroepen liggen de huurprijzen met Huur op Maat juist hoger dan bij het reguliere
huurbeleid.
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F i g u u r 8 - 1 4 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S punten
€ 600
€ 500
€ 400
Doelgroep
Lagere middeninkomens

€ 300

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100
€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur bet alen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 8 - 1 5 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S punten
€ 5,0
€ 4,5

€ 4,0
€ 3,5
€ 3,0

Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 1,5
€ 1,0
€ 0,5
€ 0,0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Huurquoten
76

In Tabel 8-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.

76

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag
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Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 8 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

8.4

47
12
7
7
3

30%
28%
29%
40%
25%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.

44%
34%
34%
42%
26%

13
2
0
1
1

24%
20%

26%
20%

25%
21%

25%
21%

2
2
1
0
2

19%
17%
18%

21%
19%
18%

19%

19%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

8.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e77
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in de gemeente Roosendaal hebben gereageerd. Door enkele
stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het draagvlak
voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Roosendaal 1.116 vragenlijsten verspreid, 151
woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal ingevulde enquêtes is bij de ein devaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitkomsten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 52% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel gelijk gebleven. Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd
heeft op een Huur op Maat-woning is licht gestegen. 53% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat-woning te hebben gereageerd.
F i g u u r 8 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

49

29

Tussenevaluatie

76

52

0%

Geheel mee eens

77

20%

Mee eens

40%

Neutraal

32

22

68
60%

Mee oneens

18

28
80%

22
100%

Geheel mee oneens

De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. Iets meer dan de helft (55%)
van de woningzoekenden heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over Huur op
Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald
wordt door het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 69% van
de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stelli ngen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
F i g u u r 8 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e l i j k ’

Eindevaluatie

45

Tussenevaluatie

37

65

40

61

0%

20%

Geheel mee eens

70

40%

Mee eens

Neutraal

60%

16

12

34

16

80%

Mee oneens

100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten weinig verandering zien. De berekening van de huur prijs via de
website wordt door 41% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 27% vindt de berek ening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 56% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 14% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 50% en 20%.
F i g u u r 8 - 1 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

67

Tussenevaluatie

81
0%

Geheel mee eens

20%

Mee eens

17

45

41
40%

Neutraal

6

75
60%

Mee oneens

23
80%

15

26
100%

Geheel mee oneens

81% van de woningzoekenden is het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’.
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F i g u u r 8 - 1 9 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

96

Tussenevaluatie

17

138
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

47
40%
Neutraal

60%
Mee oneens

16

25
80%

7

12

15

22
100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Aramis Allee Wonen elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 66% van de wonin gzoekenden geen probleem, 18% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tu ssenevaluatie is geen verandering ontstaan. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden
(55%) zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 1 7%
houdt hier geen rekening mee.

8.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 139 in Roosendaal. Relatief weinig Huur op
Maat-huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 24%, 34 ingevulde vragenlijsten.
Omdat het aantal respondenten te laag is voor betrouwbare uitspraken, zijn de uitkomsten in
deze paragraaf indicatief .De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de
keuze voor een Huur op Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets,
onder welke omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
82% van de huurders antwoordt bevestigend op de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 15%
is er twijfel of zij Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 94% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belang rijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 97% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waarmee het begrip over Huur op Maat
wordt getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen
(91%) geeft aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt.
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F i g u u r 8 - 2 0 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden

Roosendaal

0%

aantal personen in het
huishouden

35%

inkomen van het huishouden

91%

vermogen huishouden

26%

leeftijd hoofdhuurder

6%
0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

88% van de huurders beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde woning huurt, blijft
de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 97% aan dat het duidelijk
is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze vo or de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Van de Huur op
Maat-huurders die de enquête hebben ingevuld geeft 91% aan dat zij wisten dat de woning een
Huur op Maat-woning betrof. Ruim de helft (60%) van deze huurders zou de woning niet gekozen hebben als het geen Huur op Maat-woning was.
Drie huurders wisten niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen.
Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun woning: iedereen zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 85% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden. Een kleine meerderheid (53%) vindt dat het weinig
moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. Nog eens 35% vindt het niet veel moeite,
maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
Een kleine minderheid (6%) vindt het wel vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is
van het inkomen. 41% van de huurders is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden als de woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou o pvragen’. Daartegenover geeft 32% aan dat ze het niet prettig vinden als hun inkomensgegevens
aan de Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto-inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 100 euro of meer.
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Bij dat bedrag vindt 74% de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen. Eenzelfde verdeling
is ontstaan bij een fictieve situatie waarbij het huishouden kleiner wordt, waarna de huur
stijgt.
F i g u u r 8 - 2 1 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)

100%
82%

Roosendaal

74%

80%
60%
44%
40%
20%

15%

21%

0%
10 euro p/m of 20 euro p/m of 50 euro p/m of 100 euro p/m 200 euro p/m
meer
meer
meer
of meer
of meer

Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur of een koopwoning). Bij 26% van
de respondenten is deze wens aanwezig. Ongeveer 50% geeft aan bij gelijke woonlasten liever
te blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 76% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 6% vindt het oneerlijk. Over de stelling ‘Al met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’ zijn de Huur op Maat-huurders in Roosendaal nog positiever. 85% is het hier (helemaal) mee eens, en niemand is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
3% van de respondenten vindt het wel moeilijk om de regels uit te legg en. Deze 3% is relatief
laag vergeleken met Huur op Maat-huurders in andere regio’s.
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F i g u u r 8 - 2 2 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
Huur op Maat is een rechtvaardige manier
om huur te bepalen

29%

Huur op Maat is te ingewikkeld

3%

56%

24%

een jaarljiks aan het inkomen aangepaste
korting op de huurprijs is rechtvaardig

56%

32%
0%

helemaal mee eens

15%

18%

44%

20%
mee eens

40%
neutraal

18%
60%

mee oneens

6%

80%

100%

helemaal mee oneens

8.4.3 Draagvlak onder stakeholders
Gemeente Roosendaal

78

De gemeente Roosendaal is positief over het Huur op Maat -experiment van Aramis Allee Wonen. De verwachting is dat het kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoe lstellingen zoals het tegengaan van scheefwonen, het stimuleren van een gedifferentieerde
wijkopbouw, prioriteit geven aan doelgroepen en stimuleren van doorstroming. Bovendien past
Huur op Maat bij de wens om tot meer vraagsturing in het woonbeleid en de woonruimteve rdeling te komen. Om ‘gemeenschapsgeld’ gericht in te zetten is h et gebruik van inkomensafhankelijke huren volgens de wethouder gerechtvaardigd. De gemeente wijst op het belang om
Huur op Maat nu en in de toekomst goed vorm te geven; het gaat dan met name om de fina nciële haalbaarheid, de eenduidigheid en duidelijkheid van de uitvoering en privacygevoeligheid.
Voor het draagvlak voor Huur op Maat onder verhuurders, woningzoekenden en huurders zijn
die zaken volgens de wethouder van groot belang.
Huurdersadviesraad

79

De Huurdersadviesraad (HAR) van Aramis Allee Wonen heeft zich bij de start van het experiment terughoudend opgesteld; de raad was niet onverdeeld overtuigd van de meerwaarde van
Huur op Maat. Hoewel de raad achter het principe staat om de huurprijs afhankelijk te maken
van inkomen, wijst de raad op het nadeel dat burgers op steeds meer terreinen inkomensgegevens moeten overleggen; steeds meer zaken worden inkomensafhankelijk gemaakt. De positi eve reacties van huurders gedurende het experiment stemmen de raad wel positief. Die reacties
komen met name van lage inkomens, die nu kans hebben op een mooiere woning dan voo rheen. Het definitieve advies over Huur op Maat laat de HAR afhangen van de uitkomsten van
het experiment.
WSG

80

WSG bezit ouderenwoningen in Roosendaal. WSG is positief over Huur op Maat omdat het bi jdraagt aan een reëlere relatie tussen huurprijzen naar inkomen. De betaalbaarheid wordt g ezien als een belangrijk punt van aandacht voor Aramis Allee Wonen. Daarnaast wordt gewezen

78

79

80

Interview met dhr. S. Adriaansen (wethouder Roosendaal) en dhr. A. Verduin (beleidsmedewerker), 22
september 2010.
Telefonisch interview met dhr. C. Uytdewilligen (voorzitt er Huurdersadviesraad Aramis Allee Wonen), 7
oktober 2010.
Telefonisch interview met mw. Van den Bergh (manager woondiensten WSG), 11 oktober 2010.
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op de positie van hoge (midden)inkomens; dreigen zij niet in de knel te kom en? Het gebruik
van de markthuurprijs als uitgangspunt wordt ondersteund, zolang huurquotes maar door het
Rijk worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de inkomenstoets; de Belastingdienst is de meest
aangewezen partij hiervoor meent WSG. WSG krijgt geen reacties op het experiment van Aramis Allee Wonen. Ook worden geen effecten waargenomen in de woningmarkt of in de i nstroom van de eigen woningen.

8.5

Terugblik op het experiment81
Aramis Allee Wonen is positief over het feit dat Huur op Maat een subjectgerichte ondersteuning van het wonen mogelijk maakt. Het verruimen van de keuzemogelijkheden voor de lagere
inkomensgroepen en een doelmatigere inzet van middelen zijn voor de corporatie de belan grijkste overwegingen geweest om mee te doen met het experiment. Uit het oogpunt van beheersbaarheid en mogelijke onwenselijke effecten is ervoor gekozen het experiment in één wijk
uit te voeren.
In deze wijk (Tolberg) is Huur op Maat leidend geweest voor het voorraadbeleid; zo is besloten
geen woningen te verkopen of ‘Te woon’ aan te bieden, in verband met de zuiverheid van het
experiment. De belangrijkste verandering in het woonruimteverdelingsbeleid is de inkomen stoets. In het reguliere systeem wordt slechts bij een klein deel van het aanbod het inkomen
getoetst.
Doordat voor één wijk is gekozen, is het volgens Aramis Allee Wonen moeilijk om de effecten
van Huur op Maat goed aan te wijzen. Het zou immers kunnen dat mensen Huur op Maat mi jden en uitwijken naar andere plekken in de stad. De korte looptijd en de veranderend e marktomstandigheden dragen hier niet aan bij. Dat de mutatiegraad in Tolberg is gestegen en er rel atief veel woningen aan lage inkomens zijn verhuurd, kan Aramis Allee Wonen niet direct toeschrijven aan het Huur op Maat-experiment. De corporatie heeft geen indicaties dat het reactiegedrag betekenisvol verandert of dat het experiment tot problemen op het vlak van lee fbaarheid leidt. De huidige voorwaarden en gehanteerde kortingstabel zorgen er volgens Aramis
Allee Wonen voor dat de relatie tussen prijs en kwaliteit voor lage inkomensgroepen minder
sterk is dan wenselijk. Vergeleken met het ‘oude’ streefhuurbeleid is het experiment budgettair
neutraal. Hoe dat met het nieuwe streefhuurbeleid uitpakt – er wordt uitgegaan van een
streefhuur van 75% van maximaal redelijk – is voor Aramis Allee Wonen nog onduidelijk.
De betrokken medewerkers van Aramis Allee Wonen hebben Huur op Maat in een korte periode
geïmplementeerd. De eerste inkomenstoets werd als veel werk ervaren. Dit had meer te maken
met het feit dat de uitvraag weinig respons opleverde dan dat de aangeleverde gegevens onvo lledig waren. Vanuit de huurders en woningzoekenden klinken verschillende signalen. Aan de
ene kant lijkt voor het principe brede steun te zijn. Aan de andere kant heeft een aantal me nsen geklaagd over de ‘huurverhoging’ door Huur op Maat. De huurdersvereniging was in eerste
instantie kritisch over het voornemen met Huur op Maat te experimenteren.
Aramis Allee Wonen heeft geen uitsproken standpunt over de toekomst van het Huur op Maat experiment; intern wordt het gebruik van inkomensafhankelijke huren overwogen. Deze ove rweging wordt mede bepaald door de resultaten van het experiment, het landelijke huurbeleid
en de uitwerking van de Europese regels over staatssteun.
Door de corporatie worden vier punten genoemd die aandacht zouden moeten krijgen bij een
vervolg van Huur op Maat. Allereerst heeft Aramis Allee Wonen gemerkt dat geriefsverbetering
81

Interview met dhr. M. van der Steen (manager wonen Aramis Allee Wonen), mw. C. van Overveld
(hoofd klantbeheer), mw. P. Janssen (adviseur Vastgoedsturing), dhr. P. van Happen (adviseur markt en
innovatie) en dhr. L. Doggen (medewerker wonen en klant), 14 december 2010.
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onvoldoende door te berekenen is in de reële huurprijs. Dat geldt voor zowel een huurprijsb erekening op basis van het WWS als op basis van de WOZ. Ten tweede ligt het wat de cor poratie
betreft voor de hand de inkomenstoets door de Belastingdienst te laten uitvoeren. Daar naast
zouden huurtoeslag en Huur op Maat-korting op termijn geïntegreerd kunnen worden. Tot slot
wordt het belang onderstreept de huurquoten van het Nibud te heroverwegen; in de huidige
berekening is de huurquote de ‘restpost’ bij de besteding van het huishoudeninkomen.
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Hoofdstuk 9
Almere
9.1

Opzet experiment
Ymere is één van de drie grote woningcorporaties in Almere en doet als enige mee aan het
experiment Huur op Maat. Reden voor de keuze voor Huur op Maat waren de lage slaagkansen
voor jongeren en grote gezinnen met lage inkomens. Het oorspronkelijke idee was om ongeveer
1.100 woningen voor deze groepen via Huur op Maat aan te bieden. Vanwege het gebrek aan
overeenstemming met de gemeente en de experimentbepalingen in het convenant is in het
begin alleen een klein deel van de nieuwbouw voor jongeren via Huur op Ma at aangeboden.
Vanaf medio 2010 heeft Ymere ook andere woningen via Huur op Maat aangeboden.
Als reële huur is gekozen voor 85% van de maximale huurprijs bij grote eengezinswoningen en
100% bij kleine (HAT-)woningen. Daarvoor is onder meer gekeken naar de prijzen die makelaars
vragen.
Ymere heeft gekozen voor drie verschillende kortingstabellen: voor jongeren tot 23 jaar, grote
huishoudens vanaf 5 personen en overige huishoudens.
T a b e l 9 - 1 K o r t i n g s t a b e l H u u r o p M a a t Y m e re v o o r j o n g e re n t o t 2 3 j a a r (p e il j a a r 2 0 1 0 )
Reële
huur
512
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250

Inkomen huishouden
20.000
25.750
36%
19%
31%
14%
27%
11%
24%
7%
21%
4%
17%
1%
14%
0%
10%
0%
7%
0%
3%
0%
0%
0%

26.500
16%
11%
8%
5%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

27.500
13%
8%
4%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

28.500
9%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Bron: Ymere

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 zijn in Almere 53 Huur op Maat -contracten afgesloten door Ymere. In Figuur
9-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren verdeeld onder de
verschillende inkomensgroepen en WWS-klassen.
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F i g u u r 9 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n

5

6

2

1

tot 100 punten

Doelgroep tot 23 jaar
25

21

100 tot 125 punten
125 tot 150 punten

Doelgroep 23 tot 30 jaar

Lagere middeninkomens
23 tot 30 jaar
Lagere middeninkomens
30 tot 45 jaar
46

9.2

Conclusies

9.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen: voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens (€548). Bij het reguliere huurbeleid zouden alle experimentwoningen een huur tussen
€357 en €511 hebben gehad, waardoor ze niet betaalbaar zouden zijn voor jongeren. De Huur
op Maat-huur is voor jongeren uit de doelgroep wel betaalbaar. Dit geldt ook voor resp. 96% en
100% van de kleine en grote doelgroephuishoudens.
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden in Almere geen huurinkomensnormen gehanteerd.
De keuzevrijheid voor woningzoekenden was dus al groot. Voor jongeren uit de doelgroep is de
keuzevrijheid nog wat groter geworden door het toegenomen aantal betaalbare woningen.
Gezien het kleine aantal Huur op Maat-contracten is dit effect in Almere niet groot geweest.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders m oeten betalen, kunnen beschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. El ke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep. Door verschillende
kortingstabellen te hanteren voor verschillende typen huishoudens worden de kortingen in
Almere zodanig gebruikt dat voor alle huishoudens binnen de doelgroep zoveel mogelijk w oningen betaalbaar zijn.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
dan bij het reguliere huurbeleid.
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Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huursprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O ndanks de oplopende kortingspercentages in Almere neemt de huurprijs toe naarmate men een
woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de huren is
geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

9.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. B ovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober is 1 huurcontract
beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere termijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Almere hebben vier van de negen respondenten aangegeven dat een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van
100 euro, reden zou zijn om te willen verhuizen. Gezien het kleine aantal respondenten kunnen
we daar geen conclusies aan verbinden.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Almere. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor deze huurders kleiner.
Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop maken, zal op langere
termijn moeten blijken. Uit de enquête onder huurders blijkt dat vijf van de negen respondenten een woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou den willen kopen, wanneer
de woonlasten gelijk zouden zijn.
Meer gemengde wijken
Op basis van de verhuringen van Huur op Maat-woningen in Almere kunnen geen conclusies
worden getrokken over de effecten van Huur op Maat op segregatie.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit een gesprek met Ymere blijkt
dit tot nu toe niet het geval te zijn. Volgens Ymere heeft Huur op Maat geen invloed gehad op
het voorraadbeleid van de corporatie.
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9.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experiment budgetneutraal uit te
voeren. Dat is Ymere gelukt. De som van de aanvangshuren ligt bij Huur op Maat 0,8% lager dan
bij het reguliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 2010, dan liggen de Huur op
Maat-huren 1,6% hoger.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat een deel van de experimentwoningen
in de huurklasse onder de kwaliteitskortingsgrens terecht is gekomen, terwijl deze woningen bij
het reguliere huurbeleid bijna allemaal met een huur tussen de kwaliteitskortingsgrens en de
eerste aftoppingsgrens zouden zijn verhuurd. De gemiddelde huur van alle woningen tot de
huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur op Maat iets lager dan bij het reguliere huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik bij de tot nu toe ve rhuurde experimentwoningen in Almere bij Huur op Maat in de huidige vorm ongeveer even
hoog is als bij het reguliere huurbeleid van Ymere. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
T a b e l 9 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n r e g u l ie r e h u r e n v a n e xp e r i m e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

21

€342,01

3

€ 328,20

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

31

€420,30

50

€ 398,29

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

1

€537,54

0

-

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

0

-

0

-

Totaal tot huurtoeslaggrens

53

€ 391,49

53

€ 394,33

Vrije sector (vanaf €647,53)

0

-

0

-

Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoekenden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente, de huurdersvereniging en collega-corporaties.
Omdat het experiment in Almere maar op zeer beperkte schaal is uitgevoerd, zijn niet alle woningzoekenden ermee bekend. Uit de peiling onder woningzoekenden blijkt dat een derde be-
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kend is met Huur op Maat en de informatie daarover duidelijk vindt. Wel vindt 78% van de woningzoekenden het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Zeven van de negen respondenten vinden Huur
op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en geen enkele respondent vindt
Huur op Maat te ingewikkeld.
De gemeente Almere vindt dat de corporaties huurinkomensnormen moeten stellen bij de toewijzing in plaats van de huren aan te passen aan het inkomen. De Huurdersvereniging Almere
staat juist positief tegenover het gebruik van inkomensafhankelijke huurprijzen. Collegacorporaties De Alliantie Flevoland en Goede Stede vinden dat Huur op Maat vooral meerwaarde heeft voor jongeren en grote gezinnen.

9.3

Effecten van Huur op Maat
Het aantal verhuurde Huur op Maat-woningen in Almere is te klein om de effecten op de woonruimteverdeling te analyseren. Daarom worden voor dit experimentgebied geen cijfers over de
reacties en verhuringen weergegeven.

9.3.1 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 9 - 2 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t

Bij aanvang van het huurcontract kreeg 98% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 9-3 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguliere
huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 9-3, rechts) dan valt op
dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan bij
Huur op Maat het geval is.
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F i g u u r 9 - 3 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat d e Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlij kse huuraanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 9-4, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 9-4, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting kr egen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt één keer voor.
F i g u u r 9 - 4 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0
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In Figuur 9-5 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur op
Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huurprijs
die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven de
lijn). Gemiddeld genomen is de huurprijs met 5,5% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid zou
de gemiddelde huurstijging van deze woningen 1,2% geweest zijn.
F i g u u r 9 - 5 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b i j i n k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

9.3.2 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 9-6 en Figuur 9-7 zijn de gemiddelde huren en puntprijzen per inkomensgroep bij
Huur op Maat afgezet tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid. Door de
kleine spreiding in punten en inkomens, kunnen hier weinig conclusies aan worden verbonden.
F i g u u r 9 - 6 G e m i d d e l d e h u u r p r i j z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S punten
€ 500
€ 450

€ 400
€ 350
€ 300

Doelgroep

€ 250

Lagere middeninkomens

€ 200

Reguliere huurbeleid

€ 150
€ 100
€ 50
€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten
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F i g u u r 9 - 7 G e m i d d e l d e p u n t p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S punten
€ 4,5
€ 4,0
€ 3,5
€ 3,0
€ 2,5

Doelgroep

€ 2,0

Lagere middeninkomens
Reguliere huurbeleid

€ 1,5
€ 1,0
€ 0,5

€ 0,0
tot 100 punten

100 tot 125 punten

Huurquoten
82

In Tabel 9-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep. De
huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 9 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

9.4

30
1
0
0
0

32%
27%

41%
27%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
6
0
0
0
0

20%

21%

0
1
0
0
0

14%

14%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

9.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e83
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op een nieuwbouwwoning in de gemeente Almere hebben gereageerd. Door
82
83

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huu rtoeslag
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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enkele stellingen over Huur op Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het
draagvlak voor Huur op Maat te meten. Uiteindelijk zijn in Almere 2.757 vragenlijsten verspreid, 346 woningzoekenden waren bereid deze in te vullen. Het aantal ingevulde enquêtes is
bij de eindevaluatie ongeveer gelijk aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie.
De uitkomsten van de eindevaluatie worden vergeleken met de uitkomsten van de t ussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 34% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel toegenomen. Ten tijde van de tussenevaluatie was dit nog 27%.
De bekendheid met Huur op Maat is in Almere lager dan in de andere experimentgebieden,
omdat de omvang van het experiment erg klein is en in de analyseperiode vooral toegespitst
was op woningen voor jongeren. Een groot deel van de woningzoekenden heeft dus niets met
Huur op Maat te maken gehad.
Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat -woning is gestegen.
29% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op Maat -woning te hebben
gereageerd, tegenover 18% bij de tussenevaluatie.
F i g u u r 9 - 8 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie

67

Tussenevaluatie

49
0%

Geheel mee eens

49

27
20%

Mee eens

67

63
40%

Neutraal

51

37
60%

Mee oneens

103

105
80%

100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. Een derde van de woningzo ekenden heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie o ver Huur op Maat is duidelijk’.
Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald wordt door het ink omen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk. 56% van de actief woningzo ekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellingen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan d e verdeling bij de eindevaluatie.
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F i g u u r 9 - 9 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ D e in f o rm a t i e o v e r H u u r o p M a a t is d u id e li j k ’

Eindevaluatie

50

59

81

56

Tussenevaluatie

43

45

75

35

0%

20%

Geheel mee eens

40%

Mee eens

Neutraal

94

84

60%

80%

Mee oneens

100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten een lichte stijging van het aantal positieve antwoorden zien. De
berekening van de huurprijs via de website wordt door 37% van de woningzoekenden eenvo udig gevonden, 32% vindt de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 58% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 14% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 57% en 12%.
F i g u u r 9 - 1 0 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ V o o r m ij is H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

143

51

93

Tussenevaluatie

120

39

85

0%
Geheel mee eens

20%
Mee eens

40%
Neutraal

60%
Mee oneens

17

31

14 19

80%

100%

Geheel mee oneens

78% van de woningzoekenden is het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’.
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F i g u u r 9 - 1 1 A n t w o o r d e n o p d e s t e l lin g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b i j H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

203

59

34

13 28

Tussenevaluatie

167

46

32

13 20

0%
Geheel mee eens

20%
Mee eens

40%
Neutraal

60%
Mee oneens

80%

100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Ymere elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 53% van de woningzoekenden
geen probleem, 23% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken met de tussenevaluatie
is geen verandering ontstaan. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden ( 52%) zegt rekening te houden met de verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 1 6% houdt hier
geen rekening mee.

9.4.2 Draagvlak onder huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 53 in Almere. Relatief weinig Huur op Maat huurders hebben gereageerd, de respons kwam uit op 17 %, 9 ingevulde vragenlijsten. Dit zijn
te weinig respondenten om uitspraken over te doen. De uitkomsten zijn daarom indicatief.
De enquête is opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor een Huur op
Maat-woning, de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, ond er welke omstandigheden men besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Acht van de negen respondenten vinden dat Huur op Maat duidelijk is voor hen.
De negende respondent zegt dat Huur op Maat enigszins duidelijk is.
De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. Acht van de negen huurders vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste o nderdelen van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor iedereen
duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar mee het begrip over Huur op Maat
wordt getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt.
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F i g u u r 9 - 1 2 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z i j n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)
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Zeven van de negen respondenten beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde woning huurt, blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft iedereen
aan dat het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Van de acht respondenten die de woning zelf hadden uitgezocht zegt slechts één op de hoogte te zijn geweest dat
het een Huur op Maat-woning betrof. De huurders die aangeven dit niet van tevoren geweten
te hebben geven overigens wel aan dat zij dezelfde woning hadden gekozen als ze dit wel ha dden geweten.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond iedereen het duidelijk
welke gegevens aangeleverd moesten worden. Acht van de negen respondenten vinden dat het
weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. De andere respondent vindt het
niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
Twee van de Huur op Maat-huurders vinden het wel vervelend dat de woningcorporatie op de
hoogte is van het inkomen. Eveneens twee huurders zijn het helemaal eens met de stelling ‘ik
zou het prettiger vinden als de woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastin gdienst zou opvragen’. Daarnaast geven vier respondenten aan dat ze het niet prettig vinden als
hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto-inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 100 euro of meer.
Bij dat bedrag vinden 7 respondenten de huurstijging aanleiding om te gaan verhuizen.
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F i g u u r 9 - 1 3 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le id in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s stijging van €100 (cumulatief)
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Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur - of een koopwoning). De wens te
kopen is bij vijf huurders aanwezig. Drie respondenten geven aan bij gelijke woonlasten liever
te blijven huren. Eén respondent weet niet wat hij zou willen.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat de meeste respondenten het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vinden zeven van de negen respondenten het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis
van het inkomen wordt bepaald. Met de stelling ‘Al met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’ zijn zeven huurders het (helemaal) eens, de overige twee zijn
het ermee oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.

F i g u u r 9 - 1 4 A n t w o o r d o p e n k e l e s t e l lin g e n o v e r H u u r o p M a a t
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9.4.3 Draagvlak onder stakeholders
Gemeente Almere

84

De gemeente Almere en Ymere hebben geen overeenstemming bereikt over het Huur op Maat experiment. De wethouder typeert het experiment als een illegale activiteit omdat de gemee nte geen toestemming heeft gegeven. Ymere heeft de experimenteerruimte, zoals vastgelegd in
het lokale convenant, eenzijdig gebruikt volgens de wethouder.
Het experimenteren met Huur op Maat door Ymere is volgens de gemeente om twee redenen
niet noodzakelijk. Ten eerste omdat voldoende andere corporaties met Huur op Maat experimenteren om ervaringen op te doen. Ten tweede omdat het experiment een oplossing biedt
voor een probleem (scheefwonen) dat door het lokale woonruimteverdelingssyteem wordt
gecreëerd. In dat systeem geldt geen inkomen snorm en wordt de volgorde bepaald op basis van
inschrijftijd. Het feit dat in Almere veel nieuwbouwwoningen worden opgeleverd, verhult vo lgens de wethouder het tekort aan betaalbare woningen. Door dat tekort lopen de wachttijden
op. De combinatie van oplopende wachttijden en het ontbreken van een inkomensnorm leidt
volgens de wethouder tot een grote mate van scheefwonen: mensen zitten langer in een w oning dan nodig (terwijl hun inkomen verandert) en als ze dan verhuizen komen hoger e inkomens in aanmerking voor goedkope huurwoningen. De wethouder ziet het experiment vooral
als een reparatie van een fout in de wijze van woonruimteverdeling. In plaats van het Huur op
Maat-experiment gaat zijn voorkeur uit naar het hanteren van een inkomensnorm in combin atie met het verloten van woningen.
Voor de wethouder kent Huur op Maat een aantal belangrijke nadelen. Een daarvan is dat met
Huur op Maat de garanties over de omvang van de betaalbare huurvoorraad verdwijnen; de
wethouder vreest dat de voorraad van corporaties ‘inwisselbaar’ wordt. Daar komt bij dat de
onzekerheid over de mate waarin de lage inkomensgroepen aan bod komen toeneemt. Bove ndien is de wethouder van mening dat een inkomenstoets een deugdelijk wettelijk kader vereist,
wat in het huidige experiment in zijn ogen ontbreekt.
Lokaal is Huur op Maat geen veelbesproken onderwerp; daar is het experiment te klein voor
volgens de wethouder. De wethouder ziet in de gemeenteraad weinig uitgesproken reacties op
het experiment.
Wat de wethouder betreft wordt het Huur op Maat-experiment in Almere zo snel mogelijk gestaakt. Overigens heeft de wethouder geen principiële bezwaren tegen het meewegen van het
inkomen bij de financiële ondersteuning van het wonen. Het verlenen van huurkortingen en het
toetsen van inkomens zijn in zijn ogen echter een aangelegenheid van het rijk. Financiële i nstrumenten – in de huur- en koopsector – zouden een meer individueel en eigendomsneutraal
karakter moeten krijgen.
Huurdersvereniging Almere

85

De Huurdersvereniging Almere (HVA) staat positief tegenover het Huur op Maat-experiment in
Almere en het gebruik van inkomensafhankelijke huurprijzen. Het is volgens de huurdersveren iging een goede zaak dat met Huur op Maat de betaalbaarheid voor de lage inkomens wordt
vergroot en scheefwonen wordt tegengegaan. Wel vraagt de HVA aandacht voor de woonqu otes; die liggen in Nederland relatief hoog en dreigen met Huur op Maat voor sommige huisho udens op te lopen. De HVA heeft geen reacties van huurders gehoord. Voor een definitief stan d-
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Interview met dhr. A. Duivesteijn (wethouder gemeente Almere), 19 januari 2011.
Telefonisch interview met dhr. P. Lautenbach (voorzitter Huurdersvereniging Almere), 28 september
2010.
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punt over Huur op Maat wordt de evaluatie afgewacht. De huurdersvereniging wijst op het
risico van gebrek aan eenduidigheid en transparantie – en daarmee steun vanuit de huurders –
als Huur op Maat door corporaties op verschillende man ieren of ‘versnipperd’ wordt ingezet.
86
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Collega-corporaties: De Alliantie Flevoland en Goede Stede

Het experiment van Ymere past volgens collega -corporatie De Alliantie Flevoland goed bij een
van de lokale uitdagingen, namelijk het verbeteren van de positie van jonge woningzoekenden.
De mogelijkheid Huur op Maat op een specifieke manier toe te passen wordt als een belangrijk
positief kenmerk gezien. Volgens De Alliantie Flevoland is het leggen van een relatie tussen
huurprijs en inkomensontwikkeling met name zinvol als de marktprijs van de woning hierbij als
uitgangspunt wordt genomen. Vooral voor jongeren in nieuwbouwcomplexen zal die prijsprikkel
goed werken en leiden tot minder scheefheid en een doelmatigere besteding van middelen, zo
is de verwachting. Door de beperkte omvang van het experiment ziet De Alliantie Flevoland
geen effecten en komen er nauwelijks reacties vanuit huurders en woningzoek enden.
Goede Stede ziet om dezelfde reden ook geen effecten van het experiment van Ymere en heeft
nauwelijks reacties van de eigen huurders gekregen. Met name voor jongeren en grote gezi nnen ziet Goede Stede de meerwaarde van Huur op Maat in Almere; de eerste groep maakt
veelal een inkomensontwikkeling door en voor de tweede groep zijn de grotere eengezinsw oningen niet altijd betaalbaar. Hoewel Goede Stede de uitgangspunten van Huur op Maat onderschrijft, wordt wel een aantal kanttekeningen geplaatst bij h et experiment. Ten eerste wordt
erop gewezen dat het bepalen van een marktprijs niet altijd goed mogelijk is door het grote
bouwvolume en doordat de gemeente via de grondprijs invloed uitoefent op bouwkosten. Met
die grondprijzen zou de gemeente bovendien ook een deel van de betaalbaarheid voor lage
inkomens kunnen borgen. Ten derde wijst Goede Stede op een tegenstrijdigheid in Huur op
Maat: meer keuzevrijheid of –mogelijkheden en tegelijkertijd een externe partij die bepaalt wat
acceptabele woonlasten zijn en welke woning betaalbaar moet zijn. Bovendien vindt Goede
Stede dat het aan de overheid is om deze normen te bepalen. Hetzelfde geldt voor het peri odiek bepalen van de korting via inkomens- en vermogenstoetsing.

9.5

Terugblik op het experiment88
Ymere is vooralsnog positief over het Huur op Maat-experiment in Almere. De verwachting is
dat het experiment bijdraagt aan het verbeteren van de lokale positie van jongeren en een
doelmatigere besteding van middelen. Bovendien past het binnen de actuele discussies in het
vakgebied en biedt het Ymere de mogelijkheid ervaring op te doen met het gebruik van mark tprijzen en periodieke inkomenstoetsing.
Omdat Huur op Maat op kleine schaal is toegepast, heeft het volgens Ymere geen effect gehad
op het voorraadbeleid van de corporatie of op de leefbaarheid in de wijken. Het nieuwbou wcomplex is gebouwd onder de voorwaarde dat de meerderheid van de woningen aan jongeren
zou worden verhuurd. Hiervoor is niet gebruikgemaakt van een leeftijdgrens – in het reguliere
woonruimteverdelingsbeleid bestaat ook geen leeftijdgrens. Ymere had graag een leeftijdgrens
(23 jaar of jonger) gebruikt om te garanderen dat het complex aan jongeren was toegewezen.
Nu is een deel van de woningen aan ‘oudere jongeren’ (tot ongeveer 30 jaar) toegewezen; vol-
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Telefonisch interview met dhr. M. Pel (directeur De Alliantie Flevoland), 8 oktober 2010.
Telefonisch interview met dhr. A. Deutekom (directeur Goede Stede), 4 oktober 2010.
Interview met dhr. P. Datema (regiodirecteur Ymere Almere), dhr. A. Schuller (concern portefeuillem anager sociale huur), mw. A. Meijer (manager klantbeheer) en mw. A. Wichers Schreur (adviseur markt
en vastgoed), 20 december 2010.
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gens Ymere laat dat zien dat deze groep weinig alternatieven heeft. Wellicht speelt ook het feit
dat de woningen zijn verloot, en iedereen die reageert evenveel kans maakt, hierbij een rol.
Door de beperkte omvang van het experiment is de implementati e voor Ymere soepel verlopen.
Het nadeel is echter dat de effecten op de woningmarkt nauwelijks zichtbaar zijn. Bovendien
hebben woningzoekenden alternatieven, als gevolg van de marktsituatie en het feit dat maar
een klein deel van de voorraad in de gemeente via Huur op Maat wordt verhuurd. Ymere acht
het goed mogelijk dat woningzoekenden de Huur op Maat -woningen mijden. Dit zal met name
gelden voor de vijfkamerwoningen die recentelijk via Huur op Maat zijn verhuurd, zo is de ve rwachting. Ymere verwacht dat ‘de jongerenwoning een jongerenwoning zal blijven’ omdat bij
een afnemende korting de prijskwaliteitverhouding zo snel verandert dat bewoners geprikkeld
worden te verhuizen. Voor Ymere is wel duidelijk geworden dat met het experiment de ve rleende kortingen bij de juiste huishoudens terecht zijn gekomen.
Met de gemeente is geen bestuurlijke overeenstemming bereikt over het experiment. Mede
daarom is het experiment kleiner gestart dan Ymere van plan was. Ymere hoort nauwelijks r eacties op het experiment. De indruk is dat woningzoekenden niet bewust voor Huur op Maat
kiezen. Onwetendheid speelt hierbij een rol volgens Ymere, maar zeker ook de moeilijke positie
van jongeren in Almere. Onder de eigen medewerkers heerst volgens Ymere steun voor de o nderliggende principes van Huur op Maat.
De afweging over het toekomstig gebruik van Huur op Maat zal Ymere mede maken op basis
van de evaluatie van het hele experiment. Bovendien wijst Ymere op het belang van de vera nderende context bij die afweging; de consequenties van het regeerakkoord, de uitwerking van
de Europese beschikking, de komst van de nieuwe Huisvestingswet en de wens van de gemee nte Almere om voorraadafspraken te maken en een huisvestingsverordening op te stellen.
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Hoofdstuk 10
Soest, Eemnes en Hoevelaken
10.1 Opzet experiment
Sinds maart 2009 verhuren De Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland bijna al hun woningen in
Soest, Eemnes en Hoevelaken met Huur op Maat. De opzet van het experiment in Soest, Eemnes en Hoevelaken is gelijk aan die in Amersfoort.
De reële huur wordt gedefinieerd als (gemiddeld) 4,5% van de WOZ -waarde van de woning, met
een maximum van de maximaal redelijke huur.
Voor het bepalen van de kortingen die de huurders krijgen wordt gebruikgemaakt van de vo lgende kortingstabel. Deze tabel wordt aangehouden voor zowel één - als meerpersoonshuis89
houdens. Er is sprake van een glijdende schaal: achter de tabel zit een formule.
T a b e l 1 0 - 1 H u u r o p M a a t - k o r t i n g s t a b e l S o e s t , E e m n e s e n H o e v e la k e n , p e r 1 j u li 2 0 1 0
Reële huur

Verzamel inkomen
< € 29.125

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 44.791

€ 815
€ 743

32%
30%

30%
29%

20%
19%

10%
9%

0%
0%

€ 650
€ 600

23%
19%

21%
17%

12%
8%

2%
0%

0%
0%

€ 550
€ 500

15%
11%

13%
9%

4%
0%

0%
0%

0%
0%

€ 450
€ 400

7%
3%

5%
1%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

€ 362

0%

0%

0%

0%

0%

Bron: De Alliantie Eemvallei & Portaal Eemland

Huur op maat-contracten
Tot 1 oktober 2010 hebben De Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland in totaal 477 Huur op
Maat-contracten afgesloten: 371 in Soest, 67 in Eemnes en 39 in Hoevelaken. Van de Huur op
Maat-contracten in Soest zijn 349 afgesloten door Portaal en 22 door De Alliantie Eemvallei.
Alle Huur op Maat-contracten in Eemnes en Hoevelaken zijn afgesloten door De Alliantie.
In Figuur 10-1 is weergegeven hoe deze contracten bij aanvang van het contract waren verdeeld
onder de verschillende inkomensgroepen en WWS-klassen.

89

Voor gezinnen van 5 of meer personen en huishoudens die in aanmerking komen voor een aangepaste
woning geldt een aanvullende tabel die ervoor zorgt dat woningen met een reële huur van 950 euro
voor hen met huurtoeslag bereikbaar worden.
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F i g u u r 1 0 - 1 V e r d e l i n g H u u r o p M a a t - c o n t ra c t e n n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n

36

8

11
50
Onbekend
Doelgroep
Lagere middeninkomens
Hogere middeninkomens
Hogere inkomens

72

350

76

tot 100 punten
100 tot 125 punten
125 tot 150 punten

116

vanaf 150 punten

235

10.2 Conclusies
10.2.1 Doelstellingen
Meer betaalbare woningen
Een van de doelstellingen van het experiment is om meer woningen betaalbaar te maken voor
de doelgroep. Als norm geldt daarbij dat een huishouden dat tot de doelgroep behoort de woning moet kunnen huren met een huur onder de aftoppingsgrens. Er zijn verschillende afto ppingsgrenzen: voor jongeren tot 23 jaar (€357), kleine huishoudens (€511) en grote huishoudens (€548). Bij het reguliere huurbeleid zou voor doelgroephuishoudens uit deze groepen
resp. 12%, 71% en 81% van de experimentwoningen een huur tot de aftoppingsgrens hebben
gehad. De Huur op Maat-huur is voor resp. 13%, 90% en 98% van deze huishoudens betaalbaar.
Het percentage van de woningen dat betaalbaar is voor de doelgroep, ligt bij Huur op Maat dus
voor alle doelgroephuishoudens hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Meer keuzevrijheid
Voor de invoering van Huur op Maat werden in Soest geen huurinkomensnormen gehanteerd.
De keuzevrijheid voor woningzoekenden was daar dus al groot. In Eemnes en Hoevelaken werden wel huurinkomensnormen gesteld. Door de afschaffing van de huurinkomensnormen is de
keuzevrijheid voor woningzoekenden daar groter geworden. Voor de doelgroep is de keuzevrijheid extra vergroot door het toegenomen aantal betaalbare woningen. Dit heeft in Soest niet
tot grote verschuivingen in de woonruimteverdeling geleid. Over de woonruimteverdeling in
Eemnes en Hoevelaken zijn geen gegevens voorhanden.
Doelmatiger besteding van middelen
De verschillen tussen de reële huur en de huren die huurders moeten betalen, kunnen b eschouwd worden als middelen die de corporaties inzetten om woningen betaalbaar te maken.
Doelstelling was om deze middelen gerichter in te zetten.
Bij het reguliere huurbeleid zijn de huurprijzen niet afhankelijk van de huurder. Elke huurder
betaalt dezelfde huur, of die nu een hoog of laag inkomen heeft.
Bij Huur op Maat zijn de kortingspercentages hoger naarmate het inkomen lager is. Hierdoor
komen de kortingen op de reële huurprijzen vooral terecht bij de doelgroep. Door hogere ko rtingspercentages toe te passen bij woningen met een hogere reële huurprijs worden in Amer sfoort extra woningen betaalbaar gemaakt.
Bij Huur op Maat worden middelen dus gerichter ingezet om woningen betaalbaar te maken
dan bij het reguliere huurbeleid.
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Sterkere relatie tussen prijs en kwaliteit voor de huurder
Doelstelling was om een duidelijkere samenhang tussen de prijs en de kwaliteit van woningen
te realiseren, zodat huurders een betere afweging kunnen maken tussen prijs en kwaliteit.
Bij het reguliere huurbeleid hebben veel woningen een huur net onder de aftoppingsgrenzen.
Bij lopende huurcontracten mogen de huren alleen met de inflatie stijgen, terwijl de huren bij
mutatie worden verhoogd tot de streefhuur. Hierdoor ontstaat een huursprong die verhuizen
onaantrekkelijk maakt.
Bij Huur op Maat heeft elke woning een reële huurprijs die gebaseerd is op de kwaliteit. O ndanks de oplopende kortingspercentages in Amersfoort neemt de huurprijs toe naarmate men
een woning met een hogere reële huurprijs huurt. Door de jaarlijkse aanpassing van de huren is
geen sprake van een huursprong bij verhuizing naar een andere Huur op Maat-woning.
Voor huurders van Huur op Maat-woningen is dus sprake van een sterkere relatie tussen prijs
en kwaliteit, waardoor zij tot een betere afweging kunnen komen.

10.2.2 Verwachte effecten
Meer doorstroming
De verwachting is dat Huur op Maat op termijn zal leiden tot meer doorstroming. Huurders van
een Huur op Maat-woning zouden sneller verhuizen dan bij het reguliere huurbeleid. De jaa rlijkse inkomenstoets zorgt voor een prijsprikkel voor huurders die meer gaan verdienen. B ovendien is bij verhuizing geen sprake van een huursprong, zoals bij het reguliere huurbeleid.
Het verwachte effect op de doorstroming is nog niet zichtbaar in de praktijk. Hiervoor wonen
de Huur op Maat-huurders nog te kort in hun huidige woning. Tot 1 oktober zijn 19 huurco ntracten beëindigd, maar dit zegt nog weinig over de effecten op de langere t ermijn.
In een enquête onder de Huur op Maat-huurders in Soest, Eemnes en Hoevelaken heeft 48%
aangegeven dat een huurverhoging van 50 euro of meer, bij een inkomensstijging van 100 euro,
reden zou zijn om te willen verhuizen. Dit geeft aan dat de huurder s wel gevoelig zijn voor
prijsprikkels.
Verkleining van het gat huur en koop
Een tweede verwachting is dat Huur op Maat het gat in woonlasten tussen de huur - en de
koopsector kleiner maakt. Dit geldt met name voor huurders met hogere inkomens. Zij betalen
bij Huur op Maat een hogere huur dan bij het reguliere huurbeleid, zo blijkt ook uit de cijfers in
Soest, Eemnes en Hoevelaken. Hierdoor is het prijsverschil tussen huur- en koopwoningen voor
deze huurders kleiner. Of zij hierdoor ook daadwerkelijk sneller de overstap van huur naar koop
maken, zal op langere termijn moeten blijken. Uit de enqu ête onder huurders blijkt dat 39%
een woning met dezelfde kwaliteit als hun huidige woning zou willen kopen, wanneer de woo nlasten gelijk zouden zijn.
Meer gemengde wijken
Op basis van de verhuringen per wijk in Soest kunnen geen conclusies worden getrokken over
de effecten van Huur op Maat op segregatie.
Stimulering sociale nieuwbouw met duurzame kwaliteit
Ten slotte is de verwachting dat Huur op Maat het voor corporat ies aantrekkelijker maakt om
sociale huurwoningen met een hoge kwaliteit te realiseren. Uit gesprekken met de experimen tcorporaties blijkt dit tot nu toe niet het geval te zijn. De corporaties blijken het als een risico te
zien dat het bij Huur op Maat afhankelijk van de huurder is hoeveel een nieuwbouwwoning op
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gaat brengen. Portaal heeft daarom besloten geen nieuwbouwwoningen met een Huur op
Maat-contract te verhuren.

10.2.3 Meetpunten
Huurinkomsten
Het voornemen van de experimentcorporaties was om het experimen t budgetneutraal uit te
voeren. Dat is alleen Portaal gelukt. De som van de aanvangshuren van de Huur op Maat contracten lag bij Portaal 1,6% hoger en bij De Alliantie Eemvallei 8,6% lager dan bij het reg uliere huurbeleid. Kijken we naar de huren per 1 juli 2010, dan liggen de Huur op Maat-huren bij
Portaal 2,3% hoger en bij De Alliantie Eemvallei 6,9% lager.
Huurtoeslag
Voor het Rijk is van belang welke invloed Huur op Maat heeft op het beslag op de huurtoeslag.
Een precieze berekening hiervan is niet mogelijk. Om hiervan wel een indicatie te geven kijken
we naar de huurklassen waarin de woningen vallen en naar de gemiddelde huur binnen deze
huurklassen. Bij de Huur op Maat-woningen gaat het om de huur na aftrek van korting.
Voor het beslag op de huurtoeslag is vooral relevant hoe de woningen verdeeld zijn over de
huurklassen tot de huurtoeslaggrens en wat de gemiddelde huurprijs van de woningen in de
klassen tot de aftoppingsgrenzen is. Hoe meer woningen in een hogere huurklasse en hoe h oger de gemiddelde huur, des te hoger het verwachte huurtoeslaggebruik.
In de onderstaande tabel is te zien dat bij Huur op Maat de meeste experimentwoningen in de
huurklasse tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens terecht zijn gekomen terwijl deze woningen bij het reguliere huurbeleid vaker onder de kwaliteitskortingsgrens
of boven de aftoppingsgrenzen terecht zouden zijn gekomen. Verder zien we per huurklasse
weinig verschillen in de gemiddelde huur. De gemiddelde huur van alle woningen tot de huurtoeslaggrens samen ligt bij Huur op Maat hoger dan bij het reguliere huurbeleid.
Op basis van deze indicaties verwachten we dat het huurtoeslaggebruik in Soest, Eemnes en
Hoevelaken bij Huur op Maat in de huidige vorm hoger is dan bij het reguliere huurbeleid van
de experimentcorporaties. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gedragseffecten.
T a b e l 1 0 - 2 V e r g e l i j k i n g H u u r o p M a a t - h u re n e n re g u li e re h u re n v a n e xp e r im e n t w o n in g e n
Huur op Maat

Regulier huurbeleid

Aantal

Gem. huur

Aantal

Gem. huur

37

€ 317,79

54

€ 314,84

Tot 1e aftoppingsgrens (€511,50)

337

€ 464,24

291

€ 447,16

Tot 2e aftoppingsgrens (€548,18)

56

€ 521,69

41

€ 527,66

Tot huurtoeslaggrens (€647,53)

30

€ 580,20

65

€ 588,13

Totaal tot huurtoeslaggrens

460

€ 467,01

451

€ 458,95

Vrije sector (vanaf €647,53)

17

€ 728,75

26

€ 718,32

Tot kwaliteitskortingsgrens (€357,37)

Draagvlak
Om het draagvlak voor Huur op Maat te meten zijn enquêtes gehouden onder woningzoeke nden en huurders en zijn interviews gehouden met de gemeente en de huurdersorganisaties.
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Uit de peiling onder woningzoekenden komt een positief beeld naar voren. 73% is bekend met
Huur op Maat en 69% vindt de informatie daarover duidelijk. 81% van de woningzoekenden
vindt het goed dat mensen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.
Dit positieve beeld geldt ook voor de huurders. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de
huurders de woning niet gekozen zou hebben als het geen Huur op Maat -woning betrof. 75%
vindt Huur op Maat een rechtvaardige manier om de huur te bepalen en slechts 1 6% vindt Huur
op Maat te ingewikkeld.
Huur op Maat wordt door de gemeenten Soest, Eemnes en Nijkerk positief bekeken, omdat het
bijdraagt aan de keuzemogelijkheden voor lagere inkomens en het tegengaan van scheefheid.
De Vereniging Huurdersbelangen en de Vereniging Huurderoverleg Soest zijn voorstander van
het koppelen van de huurprijs aan het inkomen. Toch vindt laatstgenoemde dat Huur op Maat
ook risico´s met zich meebrengt.

10.3 Effecten van Huur op Maat
10.3.1 Reactiegedrag woningzoekenden
Voor deze evaluatie waren geen gegevens over de woonruimteverdeling in Eemnes en Hoevel aken beschikbaar. De analyses van de reacties en verhuringen (volgende paragraaf) beperken
zich daarom tot de gemeente Soest.
De woningen van De Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland in de gemeente Soest worden aangeboden via het lokale aanbodsysteem WVS. Via dit systeem worden alle woningen in de g emeente Soest aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf op aangeboden woningen reageren.
In de woningadvertenties is te zien of het een Huur op Maat -woning betreft.
Om te onderzoeken of de invoering van Huur op Maat invloed heeft gehad op het reactiegedrag
van woningzoekenden, kijken we naar de reacties van woningzoekenden sinds mei 2006. Daarbij maken we onderscheid tussen reacties op woningen die tijdens het experiment als Huur op
Maat-woning zijn aangeboden en reacties op overige woningen.
90

Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal reacties per woning . In Figuur 10-2 zien we dat
het aantal reacties per woning vanaf 2006 over het algemeen is gestegen. Sinds de invoering
van Huur op Maat zien we voor beide type woningen het gemiddelde aantal reacties gelijk blijven. Dit duidt erop dat de populariteit van de experimentwoningen door Huur op Maat gelijk is
gebleven.

90

De cijfers in deze en de volgende paragraaf zijn afkomstig van Woningnet.
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F i g u u r 1 0 - 2 O n t w i k k e l i n g g e m id d e ld a a n t a l re a c t ie s p e r w o n in g in S o e s t n a a r w e l o f n ie t
Huur op Maat-woning
160

140

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

120
100

80

Niet Huur op Maat woningen
Huur op Maat woningen

60
40
20
0

In Figuur 10-3 is voor de Huur op Maat-woningen de ontwikkeling van het aantal reacties per
woning uitgesplitst per klasse van WWS-punten. Te zien is dat sinds de invoering van Huur op
Maat minder gereageerd wordt op woningen met veel WWS-punten dan daarvoor.
F i g u u r 1 0 - 3 O n t w i k k e l i n g g e m id d e ld a a n t a l re a c t ie s p e r w o n in g in S o e s t n a a r W W S punten
300

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

250
200
tot 100 punten
150

100 tot 125 punten
125 tot 150 punten

100

vanaf 150 punten

50
0

Het aantal woningzoekenden dat reageert op aangeboden woningen is sinds de start van het
experiment licht gedaald (zie Figuur 10-4). Dat geldt voor Huur op Maat-woningen in even sterke mate als voor de overige woningen.

Eindevaluatie Huur op Maat

199

F i g u u r 1 0 - 4 O n t w i k k e l i n g a a n t a l a c t ie f w o n in g z o e k e n d e n in S o e s t , p e r k w a rt a a l
1.400

vóór Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

1.200
1.000
800
600
400

Hogere inkomens

Hogere middeninkomens
Lagere middeninkomens

Doelgroep

200
0

In Figuur 10-5 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de reacties verdeeld zijn naar
inkomensklasse en WWS-klasse. In alle WWS-klassen is het aandeel reacties van de doelgroep
toegenomen.
F i g u u r 1 0 - 5 R e a c t i e s v a n w o n i n g z o e k e n d e n in S o e s t v o o r e n t i j d e n s e xp e r im e n t , n a a r i n komen en WWS-punten
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10.3.2 Verhuringen
Op basis van gegevens uit het aanbodsysteem hebben we ook onderzocht aan wie de exper imentwoningen verhuurd zijn, zowel voor als tijdens het experiment (Figuur 10-6).
F i g u u r 1 0 - 6 V e r h u r i n g e n H u u r o p M a a t - w o n in g e n i n S o e s t n a a r in k o m e n , l e e f t i j d e n a a n t a l
personen

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

18
72

11

38

Doelgroep
Lagere middeninkomens

51
128

Hogere middeninkomens
Hogere inkomens
429

265

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

71

56
88

jonger dan 25 jaar

204

76

25 tot 35 jaar

46

35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar

102

55 jaar en ouder
62

113

194

voor Huur op Maat

tijdens Huur op Maat

23 16

23

9

76
45

1 persoon
2 personen
3 personen
184

172

360

4 personen
5 of meer personen

104

In de eerste plaats hebben we gekeken naar het inkomen. Tijdens het experiment is een groter
deel van de woningen verhuurd aan woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep.
In de tweede plaats zijn sinds de invoering van Huur op Maat meer woningen verhuurd aan
ouderen en minder aan jongeren dan voorheen. In de derde plaats zien we dat een kleiner deel
van de woningen terecht is gekomen bij alleenstaanden. De ontwikkelingen wat betreft leeftijd
en huishoudensgrootte zijn hetzelfde als bij woningen die niet als Huur op Maat -woning wor-
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den verhuurd. Wanneer we naar inkomen kijken, zien we de stijging van verhuringen aan de
woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep niet terugkomen.
In Figuur 10-7 is voor de Huur op Maat-woningen afgebeeld hoe de verhuringen verdeeld zijn
naar inkomensklasse en WWS-klasse. We zien weinig verschillen tussen de periode vóór de
invoering van Huur op Maat en de experimentperiode.
F i g u u r 1 0 - 7 V e r h u r i n g e n v a n H u u r o p M a a t - w o n in g e n in S o e s t n a a r in k o m e n e n W W S p u n t e n , v o o r e n t i j d e n s h e t e x p e ri m e n t
tijdens Huur op Maat

voor Huur op Maat
Doelgroep

24%

Lagere middeninkomens

22%

Hogere (midden)inkomens

54%

0%

16% 5%

55%

13%

29%

50%

tot 100 punten

8%

12%

75%

100%

100 tot 125 punten

0%

125 tot 150 punten

voor Huur op Maat
tot 100 punten

72%

100 tot 125 punten
125 tot 150 punten

59%

vanaf 150 punten

56%
0%

25%
Doelgroep

20%

19%
17%
50%

14% 5%

51%

24%

47%

27%

25%

50%

8%
18%

75%

100%

vanaf 150 punten

tijdens Huur op Maat
19%

68%

61%

18%

18% 5%

46%

25%

21%

6%

81%

10% 2%

77%

18% 4%

Lagere middeninkomens

12% 9%

60%

17% 10%
75%

13%

48%

100%

0%

25%

Hogere middeninkomens

19%
16%
50%

24%
75%

16%
12%
100%

Hogere inkomens

10.3.3 Huren en kortingen
De reële huurprijzen van de verhuurde Huur op Maat -woningen waren als volgt verdeeld.
F i g u u r 1 0 - 8 V e r d e l i n g v a n r e ë l e h u re n b i j a a n v a n g c o n t ra c t
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Bij aanvang van het huurcontract kreeg 84% van de nieuwe huurders een korting op de reële
huurprijs. De huurprijzen na aftrek van deze kortingen (hierna te noemen: Huur op Maat huren) zijn te zien in Figuur 10-9 (links). Als we die vergelijken met de huren die bij het reguli ere huurprijsbeleid voor deze woningen gevraagd zouden worden ( Figuur 10-9, rechts) dan valt
op dat bij het reguliere huurbeleid de spreiding van de huurprijzen groter zou zijn geweest dan
bij Huur op Maat het geval is.
F i g u u r 1 0 - 9 V e r d e l i n g v a n ( k a l e ) h u u rp r ij z e n b ij a a n v a n g c o n t ra c t . H u u r o p M a a t - p r ij z e n
v e r g e l e k e n m e t h u u r p r i j z e n b i j r e g u l ie r h u u rb e l e id .

Ontwikkeling kortingen en huren
Een belangrijk verschil tussen Huur op Maat en het reguliere huurbeleid is dat de Huur op
Maat-huren jaarlijks worden bijgesteld op basis van een inkomenstoets, terwijl de reguliere
huren alleen via een beperkte algemene huurverhoging worden aangepast.
De laatste inkomenstoets voor de evaluatie heeft plaatsgevonden voordat de jaarlijkse huu raanpassing per 1 juli 2010 plaatsvond. Sommige huurders hebben op basis van deze inkomen stoets een hoger percentage aan korting gekregen ( Figuur 10-10, boven de lijn) en andere een
lager percentage (Figuur 10-10, onder de lijn). Er zijn huurders die aanvankelijk wel korting
kregen, maar bij de inkomenstoets van 2010 niet meer. Andersom komt ook voor.
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F i g u u r 1 0 - 1 0 K o r t i n g e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

In Figuur 10-11 zijn de Huur op Maat-huren bij aanvang van het contract afgezet tegen de Huur
op Maat-huren in 2010. Als gevolg van de aanpassing van de kortingspercentages kan de huu rprijs die Huur op Maat-huurders betalen zowel gedaald zijn (onder de lijn) als gestegen (boven
de lijn). Gemiddeld genomen is de huurprijs met 2,0% gestegen. Bij het reguliere huurbeleid
zou de gemiddelde huurstijging van deze woningen 1, 6% geweest zijn.
F i g u u r 1 0 - 1 1 H u u r p r i j z e n b i j a a n v a n g c o n t ra c t e n b ij in k o m e n s t o e t s 2 0 1 0

10.3.4 Huren en huurquoten per inkomensgroep
In Figuur 10-12 zijn de gemiddelde huurprijzen per inkomensgroep bij Huur op Maat afgezet
tegen de gemiddelde huurprijzen bij het reguliere huurbeleid. Zowel bij Huur op Maat als bij
het reguliere huurbeleid stijgt de huurprijs naarmate het aantal WWS -punten toeneemt. Per
WWS-klasse is te zien dat de gemiddelde huurprijs bij Huur op Maat toeneemt naarmate het
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inkomen hoger wordt. Met Huur op Maat liggen de huurprijzen voor de doelgroep en de lagere
middeninkomens in de lagere WWS-klassen hoger dan bij het reguliere huurbeleid het geval
zou zijn geweest. Voor woningen in de hogere WWS -klassen liggen de huurprijzen voor deze
inkomensgroepen bij Huur op Maat lager. Voor de hogere (midden)inkomensgroepen liggen de
huurprijzen met Huur op Maat juist hoger dan bij het regul iere huurbeleid.
F i g u u r 1 0 - 1 2 G e m i d d e l d e h u u r p r ij z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 800
€ 700
€ 600
€ 500

Doelgroep
Lagere middeninkomens

€ 400

Hogere (midden)inkomens

€ 300

Reguliere huurbeleid

€ 200
€ 100

€0
tot 100 punten

100 tot 125 punten 125 tot 150 punten vanaf 150 punten

Als gekeken wordt naar de gemiddelde prijs per WWS -punt (de zogenoemde puntprijs), is hetzelfde patroon zichtbaar; bij Huur op Maat stijgt de puntprijs naarmate het inkomen toeneemt.
Dit betekent dat de lagere inkomensgroepen voor dezelfde kwaliteit woning minder huur betalen dan de hogere inkomensgroepen. De lagere inkomensgroepen krijgen met Huur op Maat
dus meer waar voor hun geld.
F i g u u r 1 0 - 1 3 G e m i d d e l d e p u n t p ri j z e n m e t e n z o n d e r H u u r o p M a a t , n a a r in k o m e n e n W W S - p u n t e n
€ 5,0
€ 4,5
€ 4,0
€ 3,5

€ 3,0

Doelgroep

€ 2,5

Lagere middeninkomens

€ 2,0

Hogere (midden)inkomens
Reguliere huurbeleid

€ 1,5
€ 1,0
€ 0,5
€ 0,0
tot 100 punten
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Huurquoten
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In Tabel 10-3 staan de brutohuurquoten van de Huur op Maat-huurders per inkomensgroep.
De huurquoten nemen af naarmate het inkomen stijgt. Bij de doelgroep wordt een deel van de
huur gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurtoeslag is bij de hier berekende huurquoten
nog niet in mindering gebracht op de huurprijs.
Voorafgaand aan het experiment heeft de SEV normen opgesteld voor de acceptabele huurqu oten van midden- en hogere inkomens. In de tabel is te zien dat de huurquoten van de meeste
huishoudens uit deze inkomensgroepen onder de normen blijven.
T a b e l 1 0 - 3 H u u r q u o t e n b i j H u u r o p M a a t p e r in k o m e n s g ro e p , p e r 1 - 7 - 2 0 1 0
Doelgroep
N Median
Max.
1 ps. tot 65 jaar
2 ps. tot 65 jaar
meerps. tot 65 jaar
1 ps. vanaf 65 jaar
meerps. vanaf 65 jaar

104
60
56
31
9

38%
30%
32%
42%
30%

47%
35%
36%
49%
32%

Lagere middeninkomens Hogere (midden)inkomens
N Median
Max.
N Median
Max.
31
6
5
6
4

22%
20%
20%
23%
21%

27%
21%
22%
25%
23%

5
12
11
1
1

20%
18%
17%
20%
20%

21%
21%
22%
20%
20%

SEVnorm
28%
22%
22%
31%
23%

10.4 Draagvlak
In de experimentgebieden zijn verschillende enquêtes uitgezet om het draagvlak te meten:
enquêtes onder Huur op Maat-huurders, enquêtes onder actief woningzoekenden en onder
zittende huurders in complexen met een huur boven de liberalisatiegrens.

10.4.1 Draagvlak onder woningzoekenden
Evenals bij de tussenevaluatie is via internet een enquête afgenomen onder actief woningzo e92
kenden . Hiervoor zijn via e-mail alle woningzoekenden benaderd die tussen 1 mei en ca. 1
november 2010 op woningen in Soest hebben gereageerd. Door enkele stellingen over Huur op
Maat voor te leggen aan woningzoekenden is geprobeerd het draagvlak voor Huur op Maat te
meten. Uiteindelijk zijn in Soest 1.468 vragenlijsten verspreid, 227 woningzoekenden waren
bereid deze in te vullen. Het aantal ingevulde enquêtes is bij de eindevaluatie ongeveer gelijk
aan het aantal ingevulde enquêtes bij de tussenevaluatie. De uitkomsten van de eindevaluatie
worden vergeleken met de uitkomsten van de tussenevaluatie.
Bekendheid
Van de actief woningzoekenden zegt 73% bekend te zijn met Huur op Maat. Vergeleken met de
tussenevaluatie is het aandeel licht toegenomen. Ten tijde van de tussenevaluatie was dit nog
70%. Het aandeel woningzoekenden dat gereageerd heeft op een Huur op Maat -woning is ongeveer gelijk gebleven. 73% heeft bij de eindevaluatie aangegeven al eens op een Huur op
Maat-woning te hebben gereageerd.

91
92

Deel van het bruto-inkomen dat een huurder aan huur besteedt, exclusief eventuele huurtoeslag.
De enquête onder woningzoekenden is uitgevoerd door Woningnet en Survey World
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F i g u u r 1 0 - 1 4 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g : ‘ I k b e n b e k e n d m e t H u u r o p M a a t ’

Eindevaluatie
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Tussenevaluatie
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20%

40%

Mee eens

Neutraal
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60%

80%

Mee oneens

9

20

13

15
100%

Geheel mee oneens

Duidelijkheid
De informatie over Huur op Maat is niet voor iedereen duidelijk. Iets meer dan twee derde
(69%) van de woningzoekenden heeft positief gereageerd op de stelling ‘de informatie over
Huur op Maat is duidelijk’. Een van de basisprincipes van Huur op Maat, dat de huur mede bepaald wordt door het inkomen, is voor een groter deel van de woningzoekenden duidelijk: 81%
van de actief woningzoekenden zegt te weten dat de huur mede bepaald wordt door het ink omen.
Tijdens de tussenevaluatie was de verdeling bij de stellin gen ‘de informatie over Huur op Maat
is duidelijk’ en ‘het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald
wordt door mijn inkomen’ ongeveer gelijk aan de verdeling bij de eindevaluatie.
F i g u u r 1 0 - 1 5 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g : ‘ D e in f o r m a t ie o v e r H u u r o p M a a t is d u id e li j k ’

Eindevaluatie

95

Tussenevaluatie

61

79
0%

Geheel mee eens

43

57

20%

Mee eens

40%

Neutraal

44
60%

Mee oneens
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12

80%

100%

Geheel mee oneens

Reacties op de stelling ‘het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de
website is eenvoudig’ laten een licht positieve verandering zien. De berekeni ng van de huurprijs via de website wordt door 70% van de woningzoekenden eenvoudig gevonden, 12% vindt
de berekening niet makkelijk.
Huur op Maat en inkomen
In de enquête is aan de actief woningzoekenden gevraagd of zij verwachten dat Huur op Maat
positieve gevolgen voor hen heeft. Van de actief woningzoekenden denkt 58% dat Huur op
Maat gunstig uitpakt, 21% denkt dat het ongunstig uitpakt. Ten tijde van de tussenevaluatie
was het respectievelijk 57% en 21%.
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F i g u u r 1 0 - 1 6 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g : ‘ V o o r m ij i s H u u r o p M a a t g u n s t ig ’

Eindevaluatie

104

Tussenevaluatie

26
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0%

Geheel mee eens
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40%

Neutraal
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100%

Geheel mee oneens

81% van de woningzoekenden is het eens met de stelling ‘ik vind het goed dat mensen bij Huur
op Maat-woningen minder huur betalen voor een woning als zij een lager inkomen hebben’.
F i g u u r 1 0 - 1 7 A n t w o o r d e n o p d e s t e ll in g : ‘ I k v in d h e t g o e d d a t m e n s e n b ij H u u r o p M a a t w o n i n g e n m i n d e r h u u r b e t a l e n v o o r e e n w o n in g a ls z i j e e n la g e r in k o m e n h e b b e n . ’

Eindevaluatie

141

Tussenevaluatie

130
0%

Geheel mee eens

20%
Mee eens

37

26
40%

Neutraal

60%
Mee oneens

12 9

22
80%

9

22

19
100%

Geheel mee oneens

Inkomenstoets
Dat Portaal en De Alliantie Eemvallei elk jaar het inkomen van de huurders toetst vindt 6 8% van
de woningzoekenden geen probleem, 23% geeft aan daar moeite mee te hebben. Vergeleken
met de tussenevaluatie is het aandeel dat positief tegen deze inkomenstoets staat licht gest egen. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden ( 54%) zegt rekening te houden met de
verwachte ontwikkeling van het inkomen, ongeveer 20% houdt hier geen rekening mee.

10.4.2 Draagvlak onder Huur op Maat-huurders
Totaal zijn ruim 7.000 enquêtes uitgezet, waarvan 2.615 in Amersfoort en Soest. Relatief weinig
Huur op Maat-huurders hebben gereageerd; de respons kwam uit op 18%, dat zijn 477 ingevulde vragenlijsten. Daarvan wonen 381 huurders in Amersfoort en 96 in Soest. De enquête is
opgedeeld in zes onderdelen: wat is Huur op Maat, de keuze voor een Huur op Maat -woning,
de geboden informatie bij verhuring, de inkomenstoets, onder welke omstandigheden men
besluit te verhuizen en de mening over Huur op Maat.
Wat is Huur op Maat?
Het eerste onderdeel bevatte vragen om te onderzoeken wat bij de huurders bekend is over
Huur op Maat. Het merendeel van de huurders vindt dat Huur op Maat duidelijk is voor hen,
77% van de huurders bevestigt de vraag of Huur op Maat duidelijk is. Bij 1 9% is twijfel of zij
Huur op Maat wel helemaal begrepen hebben.
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De huurders hebben bij het huren van de woning informatie gekregen over Huur op Maat. In de
enquête is geïnformeerd naar de kwaliteit van de geboden informatie. 8 3% van de huurders
vond de informatievoorziening bij de verhuring voldoende. Een van de belangrijkste onderdelen
van Huur op Maat, het jaarlijks opnieuw vaststellen van de korting, was voor 90% duidelijk.
Het is mogelijk dat huurders denken Huur op Maat te begrijpen, terwijl ze het experiment niet
geheel begrijpen. Daarom zijn enkele vragen gesteld waar het begrip over Huur op Maat wordt
getest. Dan blijkt dat een ruime meerderheid het experiment doorgrondt. Bijna iedereen geeft
aan te weten dat het inkomen van het huishouden de korting bepaalt.

F i g u u r 1 0 - 1 8 K e n m e r k e n v a n h e t h u is h o u d e n d ie v a n in v lo e d k u n n e n z ij n o p d e h o o g t e v a n
de korting (meerdere antwoorden mogelijk)

woonduur van het huishouden
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Ruim driekwart van de huurders, 77% beoordeelde de stelling ‘zolang een huurder dezelfde
woning huurt, blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk’ als onjuist. Tegelijkertijd geeft 90%
aan dat het duidelijk is dat de korting op de huurprijs elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Keuze voor een Huur op Maat-woning
Aan de huurders zijn enkele vragen voorgelegd over de keuze voor de huidige woning. Het doel
is te achterhalen in hoeverre de keuze door Huur op Maat beïnvloed werd. Het merendeel van
de huurders die hun woning zelf hebben uitgezocht, was ervan op de hoogte dat het een Huur
op Maat-woning betrof. Bijna de helft (45%) van deze huurders zou de woning niet gekozen
hebben als het geen Huur op Maat-woning was.
Een kleine groep huurders wist niet dat zij bij hun keuze onder de Huur op Maat -regeling zouden vallen. Deze informatie zou voor hen niet van invloed zijn geweest op de keuze van hun
woning: iedereen zou dezelfde woning gekozen hebben.
Inkomenstoets
Aan de huurders die al een inkomenstoets hebben gehad, is gevraagd of het duidelijk was we lke gegevens aangeleverd moesten worden. Van de respondenten vond 8 5% het duidelijk welke
gegevens aangeleverd moesten worden en maar 8% vond het niet duidelijk. Een kleine meerderheid (46%) vindt dat het weinig moeite kost om de inkomensgegevens aan te leveren. Nog
eens 36% vindt het niet veel moeite, maar ook niet weinig moeite kosten.
Het opvragen van de inkomensgegevens door de woningcorporatie stuit niet op veel bezwaar.
Bijna een derde deel (29%) vindt het zelfs geen probleem. Een kleine minderheid (2 1%) vindt
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het wel vervelend dat de woningcorporatie op de hoogte is van het inkomen. Iets meer dan de
helft van de (51%) huurders is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik zou het prettiger vinden
als de woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen’.
Daarentegen vindt 27% het niet prettig als hun inkomensgegevens aan de Belastingdienst worden gevraagd.
Verhuizen
In de enquête besteden we aandacht aan het effect van Huur op Maat op doorstroming. Naar
verwachting is de grootste push-factor de huurstijging waarmee een huurder geconfronteerd
kan worden. Daarom is de fictieve situatie geschetst waarbij het netto-inkomen met 100 euro
steeg. Vervolgens zijn enkele huurstijgingen voorgelegd met de vraag of deze aanleiding waren
om te verhuizen in de fictieve situatie. Het omslagpunt is waarneembaar bij 100 euro of meer.
Bij dat bedrag vindt 76% de huurstijging aanleiding om te verhuizen.
F i g u u r 1 0 - 1 9 O m v a n g v a n d e h u u rs t ij g in g d ie a a n le i d in g is t o t v e rh u iz e n b ij e e n in k o m e n s s t i j g i n g v a n € 1 0 0 ( c u m u l a t ie f )
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Om de doorstroming door Huur op Maat in te schatten is gevraagd of huurders een woning
zouden willen kopen bij even hoge woonlasten (voor een huur - of een koopwoning). Bij 36%
van de respondenten is deze wens aanwezig. 39% geeft aan bij gelijke woonlasten liever te
blijven huren.
Mening over Huur op Maat
Als laatste zijn enkele stellingen voorgelegd die de mening over Huur op Maat peilen. Het valt
op dat veel Huur op Maat-huurders het systeem rechtvaardig en niet ingewikkeld vinden.
Zo vindt 78% het rechtvaardig dat de korting jaarlijks op basis van het inkomen wordt bepaald.
Een kleine 9% vindt het oneerlijk. Een bijna identieke verdeling is ontstaan bij de stelling ‘Al
met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen’. 7 5% is het hiermee eens, 8% is het oneens.
Het merendeel van de Huur op Maat-huurders vindt de regels niet te moeilijk om uit te leggen.
16% geeft aan het wel ingewikkeld te vinden om Huur op Maat uit te leggen.
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F i g u u r 1 0 - 2 0 A n t w o o r d o p e n k e le s t e l l in g e n o v e r H u u r o p M a a t
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10.4.3 Draagvlak onder stakeholders
Gemeenten Soest, Eemnes, Nijkerk (Hoevelaken)
93

Door de gemeente Soest wordt het Huur op Maat-experiment als een verdedigbare systematiek gezien: het is in de ogen van de wethouder zowel rechtvaardiger dan het huidige systeem
als belangrijk in het tegengaan van goedkope scheefheid. Daarbij komt dat van Huur op Maat
niet een dwingende maar een prikkelende werking uitgaat: mensen kunnen uiteindelijk zelf
kiezen of zij een bepaalde prijs voor een woning willen betalen.
De wethouder krijgt weinig reacties op het experiment: het experiment blijkt op steun te ku nnen rekenen. Over de effecten valt nog weinig te zeggen, aangezien het experiment kort loopt.
Wel wordt opgemerkt dat een huurprijs vaak niet de belangrijkste prikkel is om te verhuizen.
Werk, leeftijd of persoonlijke omstandigheden zijn vaak minstens zo belangrijk. Ook vraagt de
wethouder zich af in hoeverre Huur op Maat daadwerkelijk bijdraagt aan het creëren van een
meer gedifferentieerde bevolkingsopbouw. Als Huur op Maat ee n vervolg krijgt, ligt het naar
het oordeel van de wethouder voor de hand dat er ruimte is om lokaal of regionaal afwegingen
te kunnen maken, bijvoorbeeld met betrekking tot het vaststellen van reële huurprijzen en de
kortingstabel.
94

Ook door de gemeente Eemnes wordt positief naar het experiment gekeken. Dat oordeel is
met name gebaseerd op de verwachting dat de keuzemogelijkheden voor lage inkomens to enemen en scheefheid wordt tegengegaan. Het principe om de huurprijs te koppelen aan de
inkomensontwikkeling wordt ondersteund. Wel maakt de gemeente de kanttekening dat inkomensgroei niet volledig mag worden tenietgedaan door een lagere korting. Over het gebruik
van een marktgerelateerde huurprijs als uitgangspunt en landelijke normen voor huurquotes
bestaat in de gemeente Eemnes weinig discussie. Vermogen zou naar het oordeel van de we thouder een rol moeten spelen bij het bepalen van de korting, net zoals dat gebeurt in de bi jstand en de huurtoeslag. De raad is in meerderheid positief over Huur op Maat. Wel i s zorg
uitgesproken over de consequenties van de Europese beschikking met betrekking tot staat ssteun. Vanuit de raad is bovendien gewaarschuwd voor het risico dat door Huur op Maat het
beslag op de huurtoeslag en de middelen van de corporatie zal toenemen. Dit laatste met de
mogelijk negatieve gevolgen van dien, namelijk verminderde investeringsmogelijkheden voor
de corporaties.

93
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Interview met dhr. H. Witte (wethouder gemeente Soest) en dhr. M. de Jongh (bele idsadviseur volkshuisvesting), 15 oktober 2010.
Interview met dhr. E. van IJken (wethouder gemeente Eemnes), 8 november 2010.
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Ondanks de kleine omvang van het experiment in Hoevelaken wordt door de gemeente Nijkerk
positief naar Huur op Maat gekeken. Het past binnen het gemeentelijk woonbeleid, omdat het
bijdraagt aan de betaalbaarheid en het creëren van meer keuzemogelijkheden voor lagere i nkomens. Bovendien stimuleert Huur op Maat om ‘passend’ te wonen en kan zo de beweging op
de woningmarkt toenemen. Voor de wethouder is het positief dat met Huur op Maat de relatie
tussen prijs en kwaliteit directer wordt, duidelijker wordt ‘wat wonen kost’ en dat de beschi kbare middelen doelmatiger kunnen worden ingezet. Het experiment levert nauwelijks reacties
op en de effecten zijn naar verwachting moeilijk te zien als gevolg van de kleine schaal. De
wethouder ziet, als de uitkomsten van de evaluatie positief stemmen, graag een vervolg van
Huur op Maat. Eén van de uitdagingen daarbij is hoe inkomensafhankelijke huren goede alternatieven kunnen bieden voor de groeiende groep senioren in de gemeente.
Huurdersorganisaties
In het kader van de evaluatie van het Huur op Maat -experiment in Soest, Eemnes en Hoevela95
ken is met twee huurdersverenigingen contact gezocht: de Veren iging Huurdersbelangen en
96
de Vereniging Huurdersoverleg Soest. De verenigingen lieten duidelijk verschillende reacties
optekenen.
De Vereniging Huurdersbelangen is voorstander van inkomensafhankelijke huren; het is rech tvaardiger. Ook het feit dat lage inkomens in meer wijken in de stad terechtkunnen wordt als
een groot voordeel gezien. De indruk van de huurdersvereniging is dat de jaarlijkse inkomen stoets niet veel werk is. Toch zou dit volgens de huurdersvereniging in de toekomst beter door
de Belastingdienst kunnen worden gedaan: die doet dat waarschijnlijk efficiënter en kan b ovendien het vermogen meerekenen. De huurdersvereniging hoort bijna uitsluitend positieve
reacties en vindt dat het experiment duidelijk en inzichtelijk is. Huur op Maat is volge ns de
vereniging ‘het systeem voor de toekomst’, waarmee lage inkomens een fatsoenlijke woning
kunnen huren en de bevolkingsopbouw evenwichtiger wordt.
In principe is de Vereniging Huurdersoverleg Soest ook voorstander van het koppelen van de
huurprijs aan het inkomen. Toch is negatief geadviseerd over de invoering van het experiment;
de vereniging vindt Huur op Maat niet het juiste instrument hiervoor. Het hanteren van mark tgerelateerde huurprijzen wordt als risicovol omschreven, omdat ze kunnen fluctuere n (naar
boven én naar beneden). Dat is een risico voor zowel huurder als verhuurder. Een tweede risico
is volgens de vereniging dat huurders fors meer gaan betalen op het moment dat de huurto eslag wordt afgeslankt. De Vereniging Huurdersoverleg Soest is va n mening dat de inkomenstoets niet bij corporaties hoort te liggen; dit is voorbehouden aan het rijk. Ook het normeren
(het vaststellen van de kortingstabellen en de referentiewoning) is volgens de vereniging een
taak voor de overheid; gevreesd wordt voor te hoge huurquotes.
Het laatste jaar krijgt de vereniging nauwelijks reacties of vragen over Huur op Maat. Bij invoering was dat wel anders; er kwamen veel vragen die vooral te maken hadden met de werking
van het experiment. De vereniging verwacht weinig lokale effecten van Huur op Maat. Samengevat staat Vereniging Huurdersoverleg Soest positief tegenover het principe om huurprijs a fhankelijk te maken van inkomen, maar is Huur op Maat niet het geschikte instrument hiervoor.
Een betere manier zou zijn om de landelijke Huurtoeslag voor lagere inkomens te verhogen.
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Telefonisch interview met dhr. T. de Man (voorzitter Vereniging Huurdersbelangen, de huurdersbelangenvereniging van De Alliantie Eemvallei), 3 november 2010.
Telefonisch interview met mw. E. Leertouwer (voorzitter huurdersvereniging Portaal Eemland, Soest:
Vereniging Huurdersoverleg Soest), 16 november 2010.
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10.5 Terugblik op het experiment
Zie het hoofdstuk over Amersfoort.
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Bijlage 1
Definities inkomensgroepen
Doelgroep: huishoudens die op basis van hun inkomen, leeftijd en huishoudengrootte in aanmerking komen voor huurtoeslag (zie tabel B1-1).
Lagere middeninkomens: huishoudens die niet behoren tot de doelgroep en een inkomen he bben dat onder de inkomensgrens van de tijdelijke regeling diensten van alge meen economisch
belang toegelaten instellingen ligt (zie tabel B1-2).
Hogere middeninkomens: huishoudens met een inkomen tussen de voormalige ziekenfond sgrens en anderhalf keer het modale inkomen (zie tabel B1-2).
Hogere inkomens: huishoudens met een inkomen boven anderhalf keer het modale inkomen.
T a b e l B 1 - 1 M a x i m a l e i n k o m e n s g re n z e n h u u rt o e s la g , n a a r h u is h o u d e n t y p e , p e r t ij d v a k
tijdvak
(juli t/m juni)
2006

alleenstaand
tot 65 jaar
€ 20.000

meerpersoons
tot 65 jaar
€ 27.175

alleenstaand
vanaf 65 jaar
€ 17.950

meerpersoons
vanaf 65 jaar
€ 23.825

2007

€ 20.301

€ 27.576

€ 18.251

€ 24.276

2008

€ 20.600

€ 27.950

€ 18.525

€ 24.625

2009

€ 20.975

€ 28.475

€ 19.800

€ 27.075

2010

€ 21.450

€ 29.125

€ 20.200

€ 27.575

T a b e l B 1 - 2 O v e r i g e g e h a n t e e r d e in k o m e n s g re n z e n , p e r t ij d v a k
tijdvak

97

daeb-grens

anderhalf keer modaal

98

2006

€ 29.369

€ 44.250

2007

€ 30.033

€ 45.000

2008

€ 30.994

€ 46.500

2009

€ 32.426

€ 48.750

2010

€ 33.000

€ 48.750

97

98

De daeb-grens is per 1 januari 2011 vastgesteld door het Ministerie van BZK/WWI. De getoonde bedr agen voor 2006 t/m 2010 zijn in overleg met het ministerie geïndexeerd.
Het modaal inkomen wordt jaarlijks geraamd door het CPB.
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Bijlage 2
Vragenlijsten enquêtes
2.1

Woningzoekenden99
1.

Ik ben bekend met Huur op Maat

2.

De informatie over Huur op Maat is duidelijk.

3.

Het is mij duidelijk dat de huur van Huur op Maat -woningen mede bepaald wordt door mijn
inkomen.

4.

Het berekenen van de huurprijs voor Huur op Maat -woningen op de website is eenvoudig.

5.

Ik heb er geen moeite mee dat de woningcorporatie elk jaar mijn inkomen toetst als ik een
Huur op Maat-woning huur.

6.

Ik vind het goed dat mensen bij Huur op Maat-woningen minder huur betalen voor een
woning als zij een lager inkomen hebben.

7.

Door Huur op Maat wordt het kopen van een woning voor mij aantrekkelijker.

8.

Voor mij is Huur op Maat gunstig.

9.

Bij de keuze om op een Huur op Maat-woning te reageren, houd ik rekening met de toekomstige ontwikkeling van mijn inkomen.

100

10. Heeft u zelf al gereageerd op een Huur op Maat-woning?

99

100

Antwoordcategorieën: Geheel mee eens / mee eens / neutraal / mee oneens / geheel mee oneens,
behalve bij vraag 10: ja / nee / weet niet.
Alleen bij de survey van Sité Woondiensten en Aramis Allee Wonen.
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2.2

Huurders met Huur op Maat-contract
Als huurder van een Huur op Maat-woning vragen wij u om deze enquête over Huur op Maat i n
te vullen. Uw antwoorden op de vragen worden alleen gebruikt door het onderzoeksbureau en
niet doorgegeven aan de woningcorporatie.
De vragenlijst bestaat uit maximaal 23 vragen. De vragen zijn verdeeld in zeven blokken.

Wat is Huur op Maat?
Het eerste blok is bedoeld om te onderzoeken wat bij u bekend is over Huur op Maat.
1.

U huurt op dit moment een woning met Huur op Maat. Is het voor u duidelijk wat Huur op
Maat is?




2.

Ja
Enigszins
Nee
Huur op Maat is een nieuwe manier om huurprijzen te bepalen, waarbij sommige huishoudens
een korting op de huurprijs krijgen. Op basis van welk(e) kenmerk(en) van het huishouden
wordt de hoogte van de korting bepaald? (meerdere antwoorden mogelijk)






3.

De leeftijd van de hoofdhuurder
Het vermogen van het huishouden
Het inkomen van het huishouden
Het aantal personen in het huishouden
De woonduur van het huishouden
Is de volgende uitspraak over Huur op Maat volgens u juist of onjuist: “Zolang een huurder
dezelfde woning huurt, blijft de Huur op Maat-korting altijd gelijk.”





Juist
Onjuist
Weet ik niet

Keuze voor een Huur op Maat-woning
De volgende vragen gaan over uw keuze voor uw huidige woning.
4.

Heeft u uw huidige woning zelf uitgezocht uit het beschikbare woningaanbod (bijvoorbeeld op
Internet of in een woningkrant)?



5.

Ja
Nee  Ga door naar vraag 8
Wist u, toen u op uw huidige woning reageerde, dat het een Huur op Maat-woning was?




Ja
Nee  Ga door naar vraag 7
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6.

Had u deze woning ook gekozen als deze woning geen Huur op Maat-woning was?



7.

Ja  Ga door naar vraag 8
Nee  Ga door naar vraag 8
Had u deze woning ook gekozen als u wel geweten had, dat het een Huur op Maat-woning
was?




Ja
Nee

Informatie bij verhuring
Toen u uw huidige woning ging huren, heeft u informatie gekregen over Huur op Maat. De volgende
vragen gaan over deze informatie.
8.

Vindt u dat u destijds voldoende informatie hebt gekregen over wat Huur op Maat inhoudt?



9.

Ja
Nee
Was het duidelijk voor u dat de korting op de huurprijs van uw woning elk jaar opnieuw wordt
vastgesteld op basis van uw gegevens?




Ja
Nee

Inkomenstoets
Als huurder van een Huur op Maat-woning krijgt u elk jaar een brief van de woningcorporatie met het
verzoek om uw inkomensgegevens aan te leveren. Op basis van uw gegevens berekent de woningcorporatie dan hoeveel korting u krijgt voor het komende jaar.
10.

Heeft u, sinds u in uw huidige woning woont, al eens een brief van de woningcorporatie ontvangen waarin u gevraagd werd om uw inkomensgegevens aan te leveren?




11.

Ja
Nee  Ga door naar vraag 12
Weet ik niet
Was het voor u duidelijk welke inkomensgegevens u moest aanleveren?





Ja
Nee
Weet ik niet

De volgende stellingen gaan over de jaarlijkse inkomenstoets. Wilt u aangeven in hoeverre u het met
deze stellingen eens of oneens bent?
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12.

Ik vind het niet prettig dat de woningcorporatie op de hoogte is van mijn inkomen.






13.

Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Het aanleveren van de gevraagde inkomensgegevens kost mij veel moeite.






14.

Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Ik zou het prettiger vinden als de woningcorporatie mijn inkomensgegevens zelf bij de Belastingdienst zou opvragen.






15.

Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Ik vind het rechtvaardig dat de korting op de huurprijs jaarlijks wordt aangepast aan het inkomen van de huurder.







Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Helemaal mee oneens

Verhuizen
Bij Huur op Maat kan de korting op de huur lager worden wanneer uw inkomen stijgt. U betaalt dan
meer huur voor uw woning.
16.

Stel dat het netto inkomen van uw huishouden zou stijgen met 100 euro per maand en u daardoor meer huur zou moeten betalen voor uw woning. Welke huurstijging zou voor u een reden
zijn om te willen verhuizen?







10 euro per maand of meer
20 euro per maand of meer
50 euro per maand of meer
100 euro per maand of meer
200 euro per maand of meer
geen enkele huurstijging zou voor mij reden zijn om te verhuizen
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(Vraag 17 en 18 zijn niet gesteld in de experimentgebieden met het Amersfoortse model)
Ook wanneer uw huishouden kleiner wordt, kan de korting op de huur lager worden. U betaalt dan
meer huur voor uw woning.

17.

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?






18.

1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen
Stel dat uw huishouden kleiner zou worden en u daardoor meer huur zou moeten betalen voor
uw woning. Welke huurstijging zou voor u een reden zijn om te willen verhuizen?







19.

10 euro per maand of meer
20 euro per maand of meer
50 euro per maand of meer
100 euro per maand of meer
200 euro per maand of meer
geen enkele huurstijging zou voor mij reden zijn om te verhuizen
Stel dat u voor uw huidige woning even veel huur zou moeten betalen als de maandelijkse
kosten van een vergelijkbare koopwoning. Zou u dan willen verhuizen naar een koopwoning?





Ja
Nee
Weet ik niet

Mening over Huur op Maat
In de volgende stellingen vragen wij uw mening over Huur op Maat. Kunt u aangeven in hoeverre u het
met deze stellingen eens of oneens bent?
20.

Huur op Maat is veel te ingewikkeld. Het valt niet uit te leggen aan de gemiddelde huurder.






21.

Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Al met al vind ik Huur op Maat een rechtvaardige manier om huren te bepalen.
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Persoonlijke gegevens
Ten slotte vragen we van u nog enkele persoonlijke gegevens.
22.

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?





23.

Geen of alleen lagere school
MAVO, VMBO of Lager Beroeps Onderwijs
HAVO, VWO of Middelbaar Beroeps Onderwijs
Hoger Beroeps Onderwijs of Universitaire opleiding
Verwacht u dat het totale inkomen van uw huishouden de komende jaren zal stijgen?







Nee, ik verwacht dat het inkomen zal dalen
Nee, ik verwacht dat het inkomen ongeveer gelijk blijft
Ja, ik verwacht dat het inkomen enigszins zal stijgen
Ja, ik verwacht dat het inkomen sterk zal stijgen
Ik weet niet of mijn inkomen zal stijgen of dalen

De vragenlijst is ten einde. Heeft u nog opmerkingen over Huur op Maat die u met de onderzoekers wilt
delen?
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2.3

Huurders zonder Huur op Maat-contract
Woningcorporatie X vindt dat klanten meer te kiezen moeten hebben. Lange tijd kon je met een hoog
inkomen geen goedkope woningen huren en met een laag inkomen geen dure. Daardoor waren sommige wijken niet voor iedereen toegankelijk. Corporatie X vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen
in welke wijk ze willen wonen. Daarom biedt Corporatie X vrijkomende woningen aan tegen een markthuur en geeft een korting op de huur op basis van het inkomen van de huurder: hoe lager het inkomen,
hoe hoger de korting. Iedereen kan zo op alle woningen reageren en onafhankelijk van de hoogte van
het inkomen een keuze maken

1.

Bent u als huurder van Corporatie X op de hoogte van deze werkwijze?

 Ja, ik weet precies wat het betekent
 Ja, ik heb er weleens van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt
 Nee, ik ben hier niet van op de hoogte
Corporatie X noemt deze werkwijze Huur op Maat.
Hieronder leggen wij u een aantal stellingen voor over Huur op Maat. Wilt u aankruisen in hoeverre u
het daarmee eens bent?

2.











zeer mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

zeer mee oneens

Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen. Dat iemand met een hoger inkomen dan
voor dezelfde woning meer betaalt dan iemand met een lager inkomen is niet erg.

3.

Het is goed voor een buurt dat mensen met verschillende inkomens in dezelfde woningen kunnen
wonen.

4.

Ik heb er geen moeite mee dat de huur voor een woning bij Huur op Maat afhangt van het komen
van de huurder.

5.

Door Huur op Maat hebben woningzoekenden meer keuzevrijheid op de woningmarkt.

6.

Huur op Maat zorgt voor onrust in mijn buurt, omdat mensen verschillende huren betalen voor
dezelfde woningen.

7.

Het is goed dat mensen met een lager inkomen door Huur op Maat ook duurdere woningen kunnen
huren.

8.

Ik vind het oneerlijk dat iemand met een hoger inkomen meer betaalt voor dezelfde woning dan
iemand met een lager inkomen.

9.

Door een woning zowel voor lagere als hogere inkomens aan te bieden ontstaan er meer gemengde
wijken.

10. Als ik een woning zou zoeken, zou ik niet op woningen reageren die met Huur op Maat worden
aangeboden.
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11. Vindt u dat er door Huur op Maat iets is veranderd in uw directe woonomgeving?






Ja, ik merk positieve veranderingen
Ja, ik merk negatieve veranderingen
Nee, er is niets veranderd
Weet ik niet

12. Als u veranderingen heeft waargenomen, kunt u die dan kort toelichten?

13. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over Huur op Maat?

