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1 
Inleiding 

1.1 Introductie 

De middeninkomensgroepen mogen zich verheugen in een toenemende belang-

stelling van beleidsmakers op het gebied van wonen. Daarvoor zijn twee redenen 

aan te geven.  

Ten eerste de groeiende kloof tussen de huur- en de koopmarkt. Door de prijsstij-

gingen in de afgelopen jaren zijn koopwoningen voor velen financieel onbereikbaar 

geworden. Hierdoor heeft een stagnatie van de doorstroming van huur naar koop 

plaatsgevonden, met als gevolg dat de druk op de huurmarkt is toegenomen. Niet 

alleen de aandachtsgroepen zijn nu aangewezen op sociale huurwoningen, maar 

ook veel huishoudens met een middeninkomen. En dat terwijl de minister de 

scheefheid opnieuw op de agenda wil zetten. 

Ten tweede worden aan de groepen met een middeninkomen door beleidsmakers 

allerlei kwaliteiten toegedicht. Het zou gaan om hardwerkende belastingbetalers 

die betrokken zijn bij hun buurt, de winkels en de sportclubs draaiende houden en 

voor stabiliteit zorgen in de samenleving. Geen wethouder die zulke burgers niet 

binnen zijn gemeente wil hebben of houden.  

Ondanks de vele beelden die het begrip oproept, bestaat er geen helderheid over 

wat er onder de ‘middeninkomensgroepen’ kan worden verstaan en welke positie 

zij innemen op de woningmarkt. De VROM-raad heeft RIGO daarom gevraagd om 

op basis van het Woningbehoefte Onderzoek 2002 een beeld te schetsen van de 

middeninkomensgroepen en hun positie op de woningmarkt.  

1.2 Leeswijzer 

Om meer duidelijkheid te scheppen over de middeninkomensgroepen en hun wo-

ningmarktpositie, hebben wij de volgende elementen onderzocht: 

• Wie zijn zij? In hoofdstuk 2  worden de middeninkomensgroepen afgebakend 

en getypeerd aan de hand van kenmerken als leeftijd en opleidingsniveau.  
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• Waar wonen zij? Hoofdstuk 3 gaat in op de geografische spreiding van de 

middeninkomensgroepen. In welke provincies komen zij het meest voor en in 

hoeverre zoeken zij de stad of juist het platteland op? 

• Hoe wonen zij? In hoofdstuk 4 wordt de woonsituatie van middeninkomens-

groepen belicht. Beleidsmatig interessant zijn daarbij vooral de woonlasten. 

Hier wordt dieper op ingegaan in twee aparte hoofdstukken. Hoofdstuk 5 

richt zicht op de scheefheid en hoofdstuk 6 belicht huishoudens met zeer ho-

ge of zeer lage woonlasten in relatie tot hun inkomen. 

• Hoe verhuizen zij? Hoofdstuk 7 ten slotte richt zich op de verhuiswensen en -

mogelijkheden van middeninkomensgroepen. Daarbij vergelijken we de ge-

wenste verhuizingen met de feitelijke verhuizingen en bezien of er sprake is 

van discrepanties. 
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2 
Middeninkomens in beeld 

2.1 Wie zijn zij? 

Een goede beschrijving begint met een heldere afbakening. Om de twee middenin-

komensgroepen nader te typeren hebben we gekeken naar leeftijd, huishouden-

samenstelling, tweeverdienerschap en opleiding. 

2.2 Afbakening 

In dit onderzoek worden tot de middeninkomensgroepen alle huishoudens gere-

kend die niet tot de aandachtsgroepen behoren en minder verdienen dan anderhalf 

keer modaal. Binnen deze brede marge maken we onderscheid tussen de groepen 

met een inkomen boven en onder de voormalige ziekenfondsgrens. We onder-

scheiden dus in totaal vier groepen: 

• Aandachtsgroepen (tot huursubsidiegrenzen) 

• Middeninkomensgroepen tot ziekenfondsgrens 

• Middeninkomensgroepen boven ziekenfondsgrens 

• Hogere inkomensgroepen (meer dan anderhalf keer modaal) 

In 2002 lag de ziekenfondsgrens op €30.700 en was een modaal inkomen 

€28.0000. 

Van de bijna zeven miljoen huishoudens in 2002 behoorden ruim 2,7 miljoen tot de 

middeninkomens. De groep die qua inkomen tussen de huursubsidiegrenzen en de 

ziekenfondsgrens zaten telde 1,6 miljoen huishoudens. De overige 1,1 miljoen 

huishoudens behoorden tot de groep met een inkomen boven de ziekenfondsgrens 

tot anderhalf keer modaal. In figuur 2-1 is te zien welk aandeel deze groepen 

vormden van de Nederlandse bevolking. 
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figuur 2-1 Verdeling huishoudens over inkomensgroepen in Nederland, 2002 
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2.3 Typering 

Leeftijd 

In figuur 2-2 voor de twee middeninkomensgroepen de leeftijdsverdeling afge-

beeld. Bij de middeninkomens tot de ziekenfondsgrens komen veel meer ouderen 

vanaf 65 jaar voor dan bij de middeninkomens die tot anderhalf keer modaal ver-

dienen. Jongeren zijn in beide groepen dun gezaaid. Deze komen vooral voor in de 

huursubsidiedoelgroep. 

figuur 2-2 Middeninkomensgroepen naar leeftijdscategorie, 2002 
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Huishoudensamenstelling 

Het grootste verschil tussen de beide middeninkomensgroepen zit in de samenstel-

ling van het huishouden. Meer dan de helft van de middeninkomens tot de zieken-

fondsgrens is alleenstaande, tegen minder dan een kwart van de hogere middenin-

komensgroep. In figuur 2-3 is de verdeling per inkomensgroepen in de vorm van 

histogrammen geïllustreerd.  
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figuur 2-3 Middeninkomensgroepen, naar huishoudensamenstelling, 2002 
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Tweeverdieners 

Het hoge aandeel alleenstaanden is er debet aan dat ruim driekwart van midden-

inkomens met recht op ziekenfonds met één inkomen moeten rondkomen. Bij de 

middeninkomens boven de ziekenfondsgrens heeft ruim de helft twee inkomens. 

Bij ca. 30% van deze inkomensgroep draagt dit tweede inkomen meer dan een 

kwart bij aan het bruto huishoudeninkomen.  

Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau is in beide middeninkomensgroepen zeer gevarieerd. De 

MBO’ers vormen de grootste groep. Onder de ziekenfondsgerechtigden komen 

meer huishoudens voor met alleen lagere school of LBO en onder de inkomens tot 

anderhalf keer modaal zien we meer HBO’ers en academici.  

figuur 2-4 Middeninkomensgroepen naar opleidingsniveau, 2002 
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Vijf typen 

We hebben ervoor gekozen om binnen de middeninkomensgroepen vijf huishou-

dentypen te onderscheiden op basis van leeftijd en huishoudensamenstelling (zie 

figuur 2-5). De drie leeftijdsklassen staan voor verschillende levensfasen. Bij huis-

houdens tot 40 jaar zit de arbeids- en wooncarrière over het algemeen nog in de 

lift. De periode tussen 40 en 65 jaar is qua inkomen en woonsituatie relatief stabiel. 

Boven de 65 jaar nemen het inkomen en de gezondheid af. In elke levensfase is de 

woningmarktpositie van huishoudens anders. Daarnaast speelt ook de huishou-

densamenstelling een rol. Alleenstaanden zijn minder geneigd zich te binden aan 

een koopwoning dan meerpersoonshuishoudens, met name onder de 40 jaar1.  

figuur 2-5 Huishoudenstypen  
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voetnoot 

1
 Zie het proefschrift van Peteke Feijten (2005) Life events and housing career: A retrospective 

analysis of timed events. Delft: Eburon. 
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3 
Geografische spreiding 

3.1 Waar wonen zij? 

De middeninkomensgroepen zijn niet overal even goed vertegenwoordigd. Om de 

geografische spreiding van de middeninkomensgroepen te onderzoeken brengen 

we in dit hoofdstuk de verhoudingen tussen de vier onderscheiden inkomensgroe-

pen in kaart. Daarbij letten wij ook op de verschillende typen middeninkomens-

groepen.  

3.2 Regionale spreiding 

tabel 3-1  Inkomensgroepen per provincie 

 tot huursubsidiegrens tot ziekenfondsgrens tot anderhalf modaal • anderhalf modaal totaal inkomensgroepen 

Groningen 92.000 35% 63.000 24% 42.000 16% 66.000 25% 264.000 100% 

Friesland 88.000 33% 64.000 24% 46.000 17% 69.000 26% 268.000 100% 

Drenthe 55.000 28% 44.000 23% 32.000 16% 65.000 33% 196.000 100% 

Overijssel 132.000 30% 103.000 23% 75.000 17% 133.000 30% 444.000 100% 

Flevoland 31.000 23% 28.000 21% 25.000 19% 50.000 37% 134.000 100% 

Gelderland 216.000 27% 177.000 22% 138.000 17% 269.000 34% 800.000 100% 

Utrecht 121.000 25% 111.000 23%  74.000 15% 187.000 38% 493.000 100% 

Noord-Holland 316.000 27% 294.000 25% 181.000 15% 391.000 33% 1.183.000 100% 

Zuid-Holland 441.000 29% 347.000 23% 237.000 16% 493.000 32% 1.518.000 100% 

Zeeland 42.000 26% 37.000 24% 28.000 18% 52.000 33% 158.000 100% 

Noord-Brabant 264.000 27% 216.000 22% 165.000 17% 340.000 35% 986.000 100% 

Limburg 137.000 28% 113.000 23% 85.000 17% 151.000 31% 486.000 100% 

 

Als we de spreiding van de inkomensgroepen over de provincies bekijken, zien we 

het bekende beeld. In Groningen wonen naar verhouding de meeste huursubsidie-

gerechtigden (35%), terwijl de meeste huishoudens met een inkomen boven an-

derhalf keer modaal in Noord-Brabant (35%) te vinden zijn. De middeninkomens-
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groepen zijn echter redelijk gelijkmatig verdeeld over het land. Het aandeel mid-

deninkomens tot de ziekenfondsgrens varieert van 21% in Flevoland tot 25% in 

Noord-Holland en het aandeel middeninkomens tot anderhalf keer modaal varieert 

van 15% in Utrecht in Noord-Holland tot 19% in Flevoland.  

3.3 Spreiding naar gemeentegrootte 

Kijken we naar de spreiding van de inkomensgroepen naar gemeentegrootte, dan 

zien we dat naarmate het aantal inwoners toeneemt ook het aandeel huishoudens 

met recht op huursubsidie groeit, terwijl het aandeel inkomens boven anderhalf 

keer modaal tegelijkertijd afneemt. Met betrekking tot de middengroepen zijn de 

verschillen gering. In grote gemeenten zijn wat meer huishoudens met een inko-

men tot de ziekenfondsgrens te vinden zijn. De meeste huishoudens met een in-

komen tot anderhalf keer modaal zien we in gemeenten met minder dan 50.000 

inwoners. 

figuur 3-1 Verdeling inkomensgroepen naar gemeentegrootte 
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3.4 Gebiedsindeling 

De woningmarktpositie van middeninkomensgroepen in verschillende gebieden is 

mede afhankelijk van het aanbod (woningvoorraad) en de prijzen (regionale markt-

situatie). Om beide aspecten mee te kunnen nemen bij de analyse hebben we een 

gebiedsindeling gemaakt op basis van landsdelen (Noord, Oost, Zuid, West) en 

grootteklassen (klein: tot 50.000; middelgroot: 50.000 tot 250.000; en de G4). In 

figuur 3-2 is de verdeling van de inkomensgroepen over deze gebieden te zien. 

Deze illustreert de hierboven beschreven verschillen. 
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figuur 3-2 Verdeling inkomensgroepen naar landsdeel en gemeentegrootte 
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De middeninkomensgroepen zijn niet in elk gebied op dezelfde wijze samengesteld 

(figuur 3-3).  

Het aandeel eenpersoonshuishoudens tot 40 jaar is relatief groot in de middelgrote 

gemeenten en vooral in de G4, terwijl in de kleine gemeenten relatief veel meer-

persoonshuishoudens tussen de 40 en 65 jaar voorkomen. In de G4 wonen relatief 

weinig 65-plussers met een middeninkomen.  

Deze geografische verschillen in de samenstelling van de middeninkomensgroepen 

zijn van belang voor de interpretatie van de geografische verschillen die we later 

tegenkomen. 

figuur 3-3 Verdeling  huishoudentypen  naar  landsdeel  en  gemeentegrootte  per  

middeninkomensgroep 
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4 
Woonsituatie 

4.1 Hoe wonen zij? 

Nu wij weten waar de verschillende middeninkomensgroepen wonen, is de vol-

gende vraag: hoe zij wonen. In dit hoofdstuk kijken we daarom naar de volgende 

aspecten: 

• In hoeverre hebben de middeninkomensgroepen zelfstandige woonruimte? 

• Hebben zij een eigen woning of huren zij een woning? 

• Welke kenmerken hebben hun woningen (type, kamers, oppervlakte)? 

• Hoeveel betalen zij om te kunnen wonen, in relatie tot hun inkomen? 

4.2 Zelfstandig wonen 

Bijna alle huishoudens die tot de middeninkomensgroepen behoren, bewonen een 

zelfstandige woning. Dit geldt voor 96% van de inkomensgroep tot de zieken-

fondsgrens en 98% van de groep die tot anderhalf keer modaal verdient. Huishou-

dens met een middeninkomen die inwonend zijn of een (on)zelfstandige woon-

eenheid bewonen behoren vrijwel altijd tot de alleenstaanden tot veertig jaar en 

zijn vooral in de G4 te vinden. Bij de bespreking van de huidige woonsituatie beper-

ken we ons verder tot de zelfstandig wonenden.  

4.3 Eigendomsvorm 

Ruim 60% van de middeninkomensgroep tot de ziekenfondsgrens woont in een 

huurwoning, tegen bijna 40% in een koopwoning. Bij de middeninkomens boven de 

ziekenfondsgrens ligt de verhouding huur-koop net andersom. In beide middenin-

komensgroepen bewonen eenpersoonshuishoudens relatief vaak een huurwoning 

(met name tot 40 jaar), terwijl meerpersoonshuishoudens vaker een koopwoning 

hebben. In kleine gemeenten hebben middeninkomens vaker een koopwoning dan 

in middelgrote. In het Noorden is het aandeel eigenaar-bewoners het grootst, in de 

G4 veruit het kleinst. 
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figuur 4-1 Woonsituatie middeninkomensgroepen naar eigendom en prijs, 2002 
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4.4 Woningkenmerken 

Ondanks het verschil in eigendomsvorm komen de kenmerken van de woningen 

waarin huishoudens uit beide middeninkomensgroepen wonen redelijk overeen, 

zeker wanneer we dezelfde huishoudentypen met elkaar vergelijken. Eenpersoons-

huishoudens wonen vaker dan meerpersoonshuishoudens in etagewoningen in 

plaats van eengezinswoningen, woningen tot vier kamers en woningen tot hon-

derd vierkante meter. Binnen deze groepen wonen huishoudens boven de 40 jaar 

vaker in grotere eengezinswoningen dan hun jongere soortgenoten. 

In alle landsdelen geldt dat in kleine gemeenten veel minder middeninkomens in 

een etagewoning wonen en meer in een (half)vrijstaande woning dan in middel-

grote gemeenten. Ook zijn de woningen die de middeninkomens bewonen in de 

middelgrote gemeenten kleiner qua aantal kamers en oppervlakte. In het Noorden 

wonen de middeninkomens het minst vaak in een etagewoning. Landsdeel West 

vormt de andere kant van het spectrum, met veel middeninkomens in etagewo-

ningen en relatief kleine woningen, met name in de G4. 

figuur 4-2 Woonsituatie middeninkomensgroepen naar woningtype en gebied, 2002 
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4.5 Woonlasten 

De gemiddelde netto woonquoten2 van middeninkomensgroepen tot en boven de 

ziekenfondsgrens bedroegen in 2002 respectievelijk 28 en 24 procent. Kijken we 

naar de gemiddelde huurquote3, dan zien we dat eenpersoonshuishoudens gemid-

deld een hogere huurquote hebben dan meerpersoonshuishoudens, omdat de huur 

altijd door één inkomen gedragen moet worden. De gemiddelde koopquote hangt 

met zowel leeftijd als huishoudensamenstelling samen. Eenpersoonshuishoudens 

tot 40 jaar hebben gemiddeld de hoogste koopquote (25% tot de ziekfondsgrens; 

22% daarboven), 65-plussers de laagste (resp. 9% en 8%). Ook bestaat er een signi-

ficante correlatie tussen de koopquote en de resterende looptijd van de hypotheek. 

De geografische verschillen in de woonlastenquoten zijn relatief gering. In kleine 

gemeenten in het Noorden is zowel de huur- als de koopquote het laagst. Koop-

quoten zijn in middelgrote gemeenten wat hoger dan in kleine gemeenten. De G4 

valt op als het gebied met de hoogste gemiddelde koopquoten en relatief lage 

gemiddelde huurquoten. 

figuur 4-3 Gemiddelde netto woonquote en standaardeviatie per inkomensgroep, 2002 
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In tabel 4-1 zijn de gemiddelde woonlastenquotes uit het WBO 2002 vergeleken 

met die uit het WBO 1998. Om vergelijkbare inkomensgroepen te kunnen definië-

ren voor beide versies van het WBO is een ander inkomensbegrip gebruikt dan in 

de overige analyses, namelijk het bruto huishoudeninkomen zoals het SCP deze 

hanteert. Hierdoor komen de quotes iets hoger uit dan eerder vermeld. Als we de 

uitkomsten van beide WBO’s vergelijken, dan zien we dat de woonlasten zowel in 

de huur- als in de koopsector voor alle inkomensgroepen zijn gedaald. De grootste 

daling heeft plaatsgevonden bij de huursubsidiedoelgroep. 

voetnoot 

2
 Netto woonquote = netto woonlasten (na aftrek huurtoeslag/hypotheekrenteaftrek, incl. 

heffingen en nutsvoorzieningen) als percentage van het netto huishoudinkomen (excl. 

inkomsten i.v.m. wonen). 
3
 Bij de  netto huur- en koopquote zijn nutsvoorzieningen en heffingen niet bij de woonlasten 

meegerekend. 
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tabel 4-1 Gemiddelde woonlastenquotes (exclusief extreem hoge quotes) per inkomensgroep, 

1998 en 2002 

 Netto huurquote Netto koopquote Netto woonquote 

 WBO 1998 WBO 2002 WBO 1998 WBO 2002 WBO 1998 WBO 2002 

tot huursubsidiegrens 30,2 27,6 36,0 23,4 44,9 38,2 

tot ziekenfondsgrens 23,2 22,1 17,0 16,5 29,3 28,7 

tot anderhalf modaal 18,7 18,2 16,8 16,4 24,9 24,6 

boven anderhalf modaal 14,6 13,9 14,0 13,3 19,4 18,9 
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5 
Scheefheid 

5.1 Inleiding 

Een onderwerp dat apart de aandacht vraagt is de scheefheid, dat wil zeggen huis-

houdens met (te) hoge inkomens in (te) goedkope huurwoningen en huishoudens 

met (te) lage inkomens in (te) dure huurwoningen. 

De segmentering die gebruikt wordt voor het vaststellen van de scheefheid gaat 

terug tot de rijksnota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’. In deze nota werd een 

zogeheten aandachtsgroep onderscheiden (ook wel primaire doelgroep genoemd) 

en werd de voorraad huurwoningen in drie klassen verdeeld: goedkoop, middel-

duur (ook wel betaalbaar genoemd) en duur. Wie niet tot de aandachtsgroep be-

hoort en een goedkope huurwoning bewoont, woont ‘goedkoop scheef’. Huishou-

den uit de aandachtgroep in dure huurwoningen wonen ‘duur scheef’. De achter-

liggende grenzen zijn sinds de nota steeds geïndexeerd, maar sluiten niet aan op 

de huurtoeslag systematiek. Zo is de aandachtsgroep niet gelijk aan de inkomens-

groep die recht heeft op huurtoeslag en is de grens van de goedkope voorraad niet 

gelijk aan de kwaliteitskortingsgrens dan wel aftoppingsgrens.  

In 2002 werd door middel van het WBO vastgesteld dat Nederland 720.000 geval-

len van goedkope scheefheid telde en 127.000 gevallen van dure scheefheid op een 

totaal van 3,04 miljoen huurwoningen. In dit hoofdstuk wordt, tenzij ander ver-

meld, de segmentatie aangehouden die heeft geleid tot bovengenoemde aantallen 

scheef wonenden. 

5.2 Gradaties van scheefheid 

In tabel 5-1 zijn de 720.000 gevallen van goedkope scheefheid terug te vinden in de 

eerste kolom en de 127.000 gevallen van dure scheefheid in de eerste rij. De cellen 

die het betreft zijn omlijnd. Daarbij is de niet-aandachtsgroep in goedkope wonin-

gen nader uitgesplitst. Dan blijkt dat het grootste deel van de goedkoop-

scheefwonenden een inkomen heeft tot de ziekenfondsgrens. Een minderheid van 

124.500 goedkoop-scheefwonenden heeft een inkomen van meer dan anderhalf 

keer modaal. Voorts blijkt dat ongeveer de helft van de duur-scheefwonenden zijn 



16    SCHEEFHEID 

RI G O R e s e a r c h e n A d vi e s B V  

gehuisvest in huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Deze mensen hebben dus 

geen recht op huursubsidie. 

tabel 5-1 Verdeling inkomensgroepen over prijssegmenten in relatie tot scheefheid 

(aantallen huishoudens / woningen) 

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 839.000       466.000       61.500         65.500         532.000       1.964.000    

aandgr. <> zkgr. 421.500       286.500       44.000         42.000         521.500       1.315.500    

zkgr. <> 1,5x mod. 175.000       172.500       34.000         34.000         687.500       1.103.000    

> 1,5x mod. 124.500       153.500       47.000         69.000         1.851.000    2.245.000    

1.560.000    1.078.500    186.500       210.500       3.592.000    6.627.500    

huur

 

 

Kijken we naar de bij de diverse combinaties geldende woonlasten, dan blijkt dat 

hoe ‘goedkoop-schever’ men woont, des te lager de woonlasten zijn. Dat is per 

definitie zo. De (mediane) huurquoten zijn het laagst voor huishoudens met een 

inkomen van meer dan 1,5 keer modaal in goedkope huurwoningen. Ze zijn het 

hoogst voor de aandachtsgroep in dure huurwoningen boven de liberalisatiegrens 

(tabel 5-2). Het is moeilijk voor te stellen hoe laatstgenoemde huishoudens kunnen 

rondkomen, tenzij ze naast hun inkomen ook over vermogen beschikken. Daarover 

is echter geen informatie beschikbaar. Het gaat overigens maar over een betrekke-

lijk gering aantal huishoudens. 

tabel 5-2 Mediane huurquoten bij verschillende combinaties van inkomens- en 

huurklassen 

gdk mdn duur < lib. duur > lib.

aandgr. 22% 28% 35% 42% 24%

aandgr. <> zkgr. 17% 24% 29% 36% 21%

zkgr. <> 1,5x mod. 13% 18% 22% 28% 17%

> 1,5x mod. 9% 13% 16% 19% 13%

18% 22% 25% 29% 20%

huur

 

 

De woonlasten lopen nog wel uiteen binnen de diverse groepen. In tabel 5-3 is de 

spreiding weergegeven. De helft van de gevallen bevindt zich tussen de aangege-

ven grenzen, een kwart zit er boven, een kwart er onder. Zo is te zien dat een kwart 

van de goedkoop scheefwonenden met een inkomen boven de anderhalf keer mo-

daal een huurquote heeft onder de 7%. In combinatie met tabel 5-1 kan worden 

bepaald om hoe veel huishoudens het gaat: 31.000. Aan de andere kant van het 

spectrum blijkt dat een kwart van de duur scheefwonenden (16.500 gevallen) in de 

geliberaliseerde sector een huurquote heeft van meer dan 53%.  
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tabel 5-3 Spreiding huurquoten bij verschillende combinaties van inkomens- en 

huurklassen 

gdk mdn duur < lib. duur > lib.

aandgr. 17 - 28% 22 - 37% 28 - 44% 34 - 53% 19 - 33%

aandgr. <> zkgr. 14 - 20% 21 - 27% 25 - 32% 31 - 43% 16 - 25%

zkgr. <> 1,5x mod. 11 - 15% 17 - 20% 20 - 25% 24 - 32% 14 - 20%

> 1,5x mod. 7 - 11% 11 - 15% 14 - 18% 15 - 23% 10 - 16%

13 - 23% 17 - 28% 19 - 32% 20 - 39% 15 - 27%

huur

leesvoorbeeld: van alle huishoudens uit de aandachtgroep in middeldure huurwoningen heeft een kwart een 

huurquote onder de 22 en eveneens een kwart een huurquote boven de 37. De rest (de helft) heeft een 

huurquote tussen deze waarden in.  

5.3 Profiel van scheefwoners 

Wat zijn het nu voor huishoudens, die scheefwonenden? Hiervan krijgen we een 

indruk door de kenmerken van deze groep te vergelijken met kenmerken van ande-

re ‘combi’s’ van inkomens- en prijsklassen.  

Het grootste verschil zit hem in de levensfase en het perspectief van de diverse 

groepen. De goedkoop-scheefwonenden onderscheiden zich doordat ze relatief 

jong zijn, vaak met zijn tweeën, veel meer dan gemiddeld tweeverdiener en relatief 

hoog opgeleid. Al met al een kansrijk profiel. Wat tweeverdieners betreft is er een 

waterscheiding zichtbaar bij de ziekenfondsgrens. Daarboven is het aandeel twee-

verdieners veel groter dan onder die grens. Dat geldt in alle woonsituaties, dus ook 

in de goedkope huurwoningen.  

Duur-scheefwonenden onderscheiden zich vooral door hun leeftijd. Ze zijn ouder 

dan de meeste andere huishoudens. Een kwart is ouder dan 74 jaar. Dat houdt 

tevens is dat de kans op (verdere) inkomensstijging aanmerkelijk kleiner is dan 

onder de goedkoop-scheefwonenden. 

In de koopsector valt op dat de eigenaren met de laagste inkomens aanmerkelijk 

ouder zijn dan eigenaren met hogere inkomens. Laatstgenoemden zijn dan weer 

heel vaak tweeverdieners.   
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tabel 5-4 Enkele kenmerken van huishoudens in diverse prijsklassen 

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 33 - 69 jr. 41 - 72 jr. 43 - 74 jr. 40 - 76 jr. 46 - 71 jr. 35 - 70 jr.

aandgr. <> zkgr. 31 - 65 jr. 38 - 72 jr. 43 - 75 jr. 45 - 79 jr. 38 - 66 jr. 35 - 68 jr.

zkgr. <> 1,5x mod. 31 - 53 jr. 35 - 58 jr. 39 - 65 jr. 35 - 70 jr. 36 - 56 jr. 35 - 56 jr.

> 1,5x mod. 30 - 53 jr. 33 - 54 jr. 35 - 58 jr. 35 - 62 jr. 36 - 54 jr. 36 - 54 jr.

32 - 65 jr. 38 - 68 jr. 40 - 71 jr. 37 - 73 jr. 37 - 58 jr. 35 - 62 jr.

aandeel alleenstaanden

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 60% 46% 49% 44% 30% 48%

aandgr. <> zkgr. 67% 54% 58% 63% 43% 54%

zkgr. <> 1,5x mod. 34% 26% 27% 41% 19% 23%

> 1,5x mod. 19% 14% 17% 22% 7% 9%

56% 41% 39% 40% 18% 32%

aandeel tweepersoons huishoudens zonder kinderen

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 23% 31% 31% 30% 50% 33%

aandgr. <> zkgr. 22% 30% 27% 23% 34% 29%

zkgr. <> 1,5x mod. 42% 44% 45% 37% 40% 41%

> 1,5x mod. 58% 56% 52% 56% 49% 50%

28% 36% 38% 38% 45% 39%

huur

leesvoorbeeld: van alle huishoudens uit de aandachtgroep in middeldure huurwoningen heeft een kwart een 

leeftijd onder de 41 en eveneens een kwart een leeftijd boven de 72. De rest (de helft) heeft een leeftijd tussen 

deze waarden in.

huur

huur

 

 

De goedkoop-scheefwonenden maken niet de indruk al aan het einde van hun 

wooncarrière te zijn aangekomen. Ze wonen nog niet zo lang in hun huidige wo-

ning en zijn bovengemiddeld geneigd opnieuw te verhuizen. Hoe lang ze al scheef 

wonen is niet bekend, maar gezien hun woonduur kan het nooit heel lang zijn. 
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tabel 5-5 Aandeel tweeverdieners en hoger opgeleiden onder huishoudens in diverse 

combinatie van inkomens- en prijssegmenten 

hoogst voltooide opleiding op HBO / WO niveau

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 10% 7% 9% 15% 13% 10%

aandgr. <> zkgr. 17% 15% 15% 21% 18% 17%

zkgr. <> 1,5x mod. 25% 22% 30% 41% 24% 25%

> 1,5x mod. 31% 33% 41% 54% 46% 45%

15% 15% 22% 33% 33% 26%

aandeel tweeverdieners

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 11% 15% 14% 15% 25% 16%

aandgr. <> zkgr. 19% 27% 21% 20% 29% 25%

zkgr. <> 1,5x mod. 51% 55% 51% 39% 56% 54%

> 1,5x mod. 72% 75% 73% 66% 78% 77%

22% 33% 37% 37% 59% 45%

huur

huur

 

  

tabel 5-6 Recente en gewenste verhuisactiviteiten van huishoudens in diverse combinatie 

van inkomens- en prijssegmenten 

aandeel huishoudens dat recent (< 2 jr geleden) op het adres is komen wonen

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 21% 17% 16% 19% 9% 17%

aandgr. <> zkgr. 18% 18% 22% 23% 13% 16%

zkgr. <> 1,5x mod. 18% 19% 24% 25% 15% 17%

> 1,5x mod. 19% 20% 22% 33% 17% 18%

20% 18% 20% 25% 15% 17%

aandeel huishoudens met verhuisplannen (urgent + potentieel)

gdk mdn duur < lib. duur > lib. koop totaal

aandgr. 29% 21% 16% 24% 14% 22%

aandgr. <> zkgr. 33% 21% 22% 21% 14% 22%

zkgr. <> 1,5x mod. 37% 27% 27% 30% 15% 21%

> 1,5x mod. 41% 34% 32% 32% 16% 19%

32% 24% 23% 27% 15% 21%

huur

huur

 

De particuliere huursector 

Tot slot is nog gekeken naar het aandeel van de particuliere sector.  Hun aandeel is 

relatief groot in de duurdere segmenten, onder huurders in hogere inkomensklas-

sen en vooral onder de combinatie van deze twee. Het aandeel particuliere huur 

onder goedkoop-scheefwonenden loopt op tot 19% in het meest scheve geval (in-

komens boven anderhalf keer modaal). Het aandeel particuliere huur onder duur-

scheefwonenden is groter, maar bedraagt zelfs in het geliberaliseerde deel van de 

voorraad niet meer dan 30%. 
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tabel 5-7 Aandeel particuliere verhuurders bij diverse combinatie van inkomens- en 

prijssegmenten in de huursector 

gdk mdn duur < lib. duur > lib. totaal huur

aandgr. 11% 10% 20% 30% 12%

aandgr. <> zkgr. 15% 14% 28% 51% 17%

zkgr. <> 1,5x mod. 16% 15% 38% 57% 21%

> 1,5x mod. 19% 18% 42% 65% 30%

13% 13% 31% 50% 17%

huur

 

5.4 Scheefheid nieuwe stijl 

In het voorgaande is de segmentatie aangehouden die tot voor kort gebruikelijk 

was bij het bepalen van de scheefheid en die ook is terug te vinden in WBO-

publicaties. Zoals reeds ter sprake kwam, sluit de segmentatie niet aan op de huur-

toeslag systematiek. Met ingang van het WoON (de opvolger van het WBO) wordt 

mogelijk wel aangesloten bij de huurtoeslag en zal dus ook de afbakening van de 

scheefheid enigszins veranderen.4 De relevantie van de ziekenfondsgrens voor de 

toekomst is onzeker. 

In tabel 5-8 zijn de inkomensklassen en de huurklassen gecombineerd volgens de 

segmentering die aansluit bij de huurtoeslag systematiek. Ter vergelijking is ook de 

ziekenfondsgrens in de tabel opgenomen. Voor alle duidelijkheid: dit is de situatie 

in 2002, toen huurtoeslag nog huursubsidie heette. De goedkope scheefheid 

‘nieuwe stijl’ moet ergens links onder in de tabel worden gezocht. 

tabel 5-8 Relatie tussen inkomensklassen en huurprijsklassen volgens de huurtoeslag 

segmentering 

< kwal. 

korting

kwal. korting 

<> aftopping

aftopping <> 

lib. Grens > lib.grens totaal huur

< max. ink. huurtoeslag 450.000       637.500       147.000       59.500         1.294.000    

huurt. <> zkgr. 282.500       470.500       128.500       47.500         929.000       

zkgr. <> 1,5x mod. 86.000         223.000       74.500         34.500         417.500       

> 1,5x mod. 66.000         170.500       89.000         69.000         394.500       

884.000       1.501.500    439.000       210.500       3.035.000      

 

 

voetnoot 

4
  Hoe in het WoON zal worden omgegaan met prijs- en inkomensgrenzen is bij het schrijven 

van deze rapportage nog niet definitief besloten. 
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6 
Hoge en lage woonlasten in beeld 

6.1 Hoge en lage woonlasten, een werkdefinitie 

Scheefheid, los van de exacte afbakening, betreft per definitie altijd huishoudens 

met relatief hoge inkomens in relatief goedkope woningen (goedkope scheefheid) 

of andersom (dure scheefheid). Daar horen dus altijd lage respectievelijk hoge 

woonlasten bij. 

Een alternatieve invalshoek is expliciet te kijken naar huishoudens die hoge dan 

wel lage woonlasten hebben. Een lage huurquote hoeft niet per se te betekenen 

dat iemand ‘goedkoop scheef’ woont. Het kan ook dat iemand gewoon een heel 

lage huur heeft of juist een hoge huur en een extreem hoog inkomen.  

Wie zijn dat, huishoudens met relatief lage dan wel hoge lasten? Dat is de vraag die 

in dit hoofdstuk wordt beantwoord. Daarbij wordt ook de koopsector onder de 

loupe genomen. Ook daar wordt immers goedkoop en duur gewoond. 

Afbakening 

Eerst even een afbakening. Er is geen algemeen gangbare notie wat nu een lage 

huurquote is. Is dat 10% of 15%? Als we alle huurquoten rangschikken van laag 

naar hoog blijkt dat 20% een huurquote te hebben van minder dan 13,8%. Die 

onderste 20% nemen we als afbakening van lage woonlasten. Dat zijn anno 2002 

ongeveer 607.000 huurders. De bovenste 20% heeft een huurquote van meer dan 

29,7%. De rest, 60% van alle huurders, zit qua woonlasten tussen 13,8% en 29,7% 

in. 

Op dezelfde manier als in de huursector kan ook in de koopsector onderscheid 

worden gemaakt in de 20% met de laagste woonlasten (gemeten in koopquoten), 

de 20% met de hoogste woonlasten en de rest van de eigenaar-bewoners. Twintig 

procent van alle eigenaar-bewoners betreft ongeveer 718.000 huishoudens. De 

20% met de laagste woonlasten heeft een koopquote van niet meer dan 6,8%. De 

20% kopers met de hoogste lasten zijn meer dan 22,5% kwijt. De rest zit daar tus-

senin. 
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Aldus komen we tot een afbakening in zes ́woonlastengroepeń (zie tabel 6-1). 

Deze worden in het onderstaande systematische vergeleken op een aantal relevan-

te kenmerken. 

tabel 6-1 Afbakening woonlasten-groepen 

laagste 20% middelste 60% hoogste 20%

huurquoten < 13,8% 13,8% <> 29,8% > 29,8%

koopquoten < 6,8% 6,8% <> 22,5% > 22,5%  

6.2 Profielschets woonlastengroepen 

De woonlastengroepen worden hieronder nader geprofileerd aan de hand van drie 

soorten kenmerken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de woonsituatie, op de 

kenmerken van de betreffende huishoudens en ten slotte op hun verhuisdynamiek. 

Woonsituatie 

Wat zijn het voor woningen, waarin mensen wonen met lage dan wel hoge woon-

lasten. In tabel 6-2 zijn een paar kenmerken op een rij gezet. Het blijkt dat huurder 

met lage lasten (huurquoten) in de meeste gevallen minder huur betalen dan huur-

der met hoge lasten. Dat is in lijn met de verwachting. De betreffende woningen 

zijn ook ouder, een kwart is vooroorlogs. In de koopsector is er nauwelijks verschil 

in verkoopwaarde van de woningen. Eigenaren met hoge woonlasten wonen dus 

niet in substantieel betere (of beter in de markt liggende) woningen dan eigenaren 

met lage woonlasten. Er is wel een aanmerkelijk verschil in bouwperiode. 

tabel 6-2 Kenmerken van huishoudens met uiteenlopende woonlasten: woning en woonplaats 

woonlasten laag midden hoog laag midden hoog

bruto huur (mediaan) 294€           355€           408€           

aandeel particuliere huur 18% 15% 20%

verkoopwaarde (mediaan) 204.000€    205.000€    215.000€    

bouwjaar (spreiding *) 1946-1976 1955-1982 1960-1984 1938-1976 1951-1988 1950-1990

aandeel G4 27% 22% 22% 7% 8% 10%

aandeel Amsterdam 14% 9% 8% 2% 2% 3%
*) De grenzen geven middelste 50% aan. 25% zit onder de onderste waarde, 25% boven de bovenste

huurders eigenaar bewoners

 

In tabel 6-2 is tevens weergegeven wat het aandeel is van de vier grote steden (de 

G4) in de verschillende woonlastengroepen. Dit om een indruk te krijgen in hoever-

re huurders met lage woonlasten nu een typisch grote-stads verschijnsel zijn. De 

G4 blijken in ieder geval onder huurders een groot aandeel te hebben, nog even los 

van de woonlasten. Dat is niet verwonderlijk, gezien de samenstelling van de wo-

ningvoorraad. Onder huurders met lage woonlasten zijn de grote steden nog eens 

extra sterk vertegenwoordigd. Maar lage huurquoten zijn geenszins een exclusief 

verschijnsel voor de grote steden. Iets meer dan een kwart van de gevallen (27%) is 

in de G4 te vinden, dus bijna drie kwart daarbuiten. Binnen de G4 is weer ruim de 

helft van de gevallen van lage woonlasten in Amsterdam te vinden, waarmee Am-

sterdam goed is voor 14% van alle lage huurquoten in Nederland. 
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Ten slotte valt op dat particuliere verhuurders relatief sterk zijn vertegenwoordigd 

in situaties met zowel de laagste als de hoogste woonlasten. 

Huishoudens 

Huurders met lage woonlasten betalen relatief weinig huur, maar hun lage woon-

lasten hebben ze meer dan aan de lage huur te danken aan hun hoge inkomen. De 

verschillen qua inkomens binnen de huursector zijn groot. Huurders met de hoog-

ste huurquoten hebben een bruto inkomen dan ongeveer een derde bedraagt van 

dat van huurders met de laagste huurquoten. 

tabel 6-3 Kenmerken van huishoudens met uiteenlopende woonlasten: levensfase, 

opleidingsniveau en welstand 

woonlasten laag midden hoog laag midden hoog

alleenstaanden 25% 49% 66% 22% 14% 26%

leeftijd (spreiding *) 32-58 35-68 37-73 50-72 37-55 33-53

tweeverdieners 53% 27% 9% 57% 65% 43%

laag opgeleid (max. MAVO / MULO) 47% 58% 63% 46% 32% 34%

hoog opgeleid (HBO / WO) 24% 16% 13% 28% 35% 32%

bruto inkomen (mediaan) 36.900€      22.500€      12.300€      42.700€      48.400€      32.800€      
*) De grenzen geven middelste 50% aan. 25% zit onder de onderste waarde, 25% boven de bovenste

huurders eigenaar bewoners

 

 

Behalve vanwege hun relatief hoge inkomen worden huurders met lage woonlas-

ten gekenmerkt door de volgende kenmerken: relatief jong, weinig alleenstaanden, 

veel tweeverdieners en relatief goed opgeleid. Al met al een kansrijk profiel. Voor 

huurders met hoge woonlasten geldt een heel ander profiel: veel ouderen (een 

kwart is boven de 73), veel alleenstaanden, weinig tweeverdieners, laag opgeleid 

en een laag inkomen. 

In de koopsector zijn de inkomensverschillen tussen de woonlastengroepen niet zo 

groot als in de huursector. Het verschil zit hem vooral in de leeftijd. Eigenaren met 

lage woonlasten zijn een complete generatie ouder dan eigenaren met hoge woon-

lasten. 

Verhuisdynamiek 

Kijken we naar de verhuisdynamiek (tabel 6-4) dan valt vooral het gebrek aan die 

dynamiek op onder eigenaren met lage lasten. De helft daarvan blijkt al 22 jaar of 

langer in zijn huis te wonen. Dit verklaart ook voor een belangrijk deel de lage 

woonlasten. In die 22 jaar is de hypotheek al voor een deel afgelost. En bovenal 

heeft de inflatie zijn werk gedaan. Deze mensen hebben hun huis voor veel minder 

gekocht dan hij nu waard is. Op die manier zijn ze in staat ook met niet al te hoge 

inkomens op lage lasten uit te komen. Voor eigenaren die op hoge lasten zitten 

geldt min of meer het tegenovergestelde beeld: kort op het adres, dus duur ge-

kocht en nog weinig afgelost. 
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tabel 6-4 Kenmerken van huishoudens met uiteenlopende woonlasten: verhuisdynamiek 

woonlasten laag midden hoog laag midden hoog

woonduur (jaren; mediaan) 7 7 6 22 9 5

recent verhuisd (< 2. jr) 18% 19% 22% 5% 14% 28%

verhuisgeneigdheid (binnen 2 jr.) 35% 27% 22% 14% 15% 15%

huurders eigenaar bewoners

 

 

In de huursector is er weinig verschil in woonduur tussen de woonlastengroepen. 

Wel in verhuisgeneigdheid. Huurders met de laagste huurquoten willen het 

graagst verhuizen. Dit zal samenhangen met hun relatief jonge levensfase. 
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7 
Verhuizingen 

7.1 Hoe verhuizen zij? 

De indruk bestaat dat de middeninkomensgroepen het momenteel niet makkelijk 

hebben om op de woningmarkt hun woonwensen te vervullen. Door het gapende 

gat tussen huur en koop vallen zij tussen wal en schip. Dit zou betekenen dat veel 

huishoudens uit de middeninkomensgroepen genoegen moeten nemen met een 

woning die onvoldoende aan hun wensen voldoet. In dit hoofdstuk gaan we na in 

hoeverre dit beeld klopt. Dit doen we aan de hand van de verhuiswensen en de 

feitelijke verhuizingen van de middeninkomensgroepen. 

7.2 Verhuiswensen 

De vermeende discrepantie tussen woonwensen en woonsituatie zou tot uiting 

kunnen komen in een lage tevredenheid met de huidige woonsituatie. De cijfers uit 

het WBO bevestigen dit niet. Meer dan 80% van de huishoudens met een midden-

inkomen die zelfstandig wonen, is tevreden tot zeer tevreden met hun woning en 

hun woonomgeving. Ouderen zijn het vaakst (zeer) tevreden, eenpersoonshuis-

houdens tot 40 jaar het minst vaak. In kleine gemeenten zijn meer huishoudens 

tevreden dan in middelgrote gemeenten. In de G4 is de tevredenheid het laagst, 

zowel qua woning als qua woonomgeving. 

figuur 7-1 Middeninkomensgroepen naar tevredenheid met woning, 2002 
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Verhuisgeneigdheid 

Het complement van tevredenheid met de huidige woonsituatie is de wens om te 

verhuizen. Wie niet tevreden is met zijn woning of woonomgeving zal immers 

eerder geneigd zijn te verhuizen dan iemand die dit wel is. Er kunnen echter ook 

hele andere redenen zijn om te verhuizen, bijvoorbeeld gezinsvorming of werk en 

studie.  

Voor de komende twee jaar heeft 24% van de middeninkomens tot de zieken-

fondsgrens verhuisplannen en 21% van de middeninkomens tot anderhalf keer 

modaal. Respectievelijk 14% en 13% van de middeninkomensgroepen heeft ook al 

zoekacties ondernomen. In figuur 7-2 is te zien dat de verhuisgeneigdheid sterk 

verschilt per huishoudenstype.  

figuur 7-2 Verhuisgeneigdheid en actief zoekgedrag, naar huishoudentype, 20025 
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Alleenstaanden tot 40 jaar zijn het minst honkvast, terwijl slechts 13% van de 65-

plussers uit eigen beweging wil verhuizen. Als ouderen willen verhuizen is het 

meestal om gezondheidsredenen. Voor andere huishoudentypen zijn de huidige 

woning en woonomgeving de belangrijkste verhuisredenen. Samenhangend met 

de spreiding van huishoudentypen zijn er ook grote geografische verschillen in 

verhuisgeneigdheid. In middelgrote gemeenten willen meer middeninkomens 

verhuizen dan in kleine gemeenten. In de G4 kijkt eenderde van de huishoudens 

met een middeninkomen uit naar een andere woning. 

Starters en doorstromers 

Ruim 80% van de verhuisgeneigden6 onder de middeninkomens wil de ene zelf-

standige woning verruilen voor een andere en is daarmee doorstromer. Starters 

komen bijna alleen onder de eenpersoonshuishoudens tot 40 jaar voor. Ca. 15% 

van de 65-plussers met een middeninkomen is een potentiële woningverlater, 

voetnoot 

5
 Gearceeerd = wel verhuisgeneigd maar heeft nog geen zoekacties ondernomen. 

6
 De cijfers over gewenste verhuizingen zijn vanaf hier inclusief verhuisgeneigden die 

onzelfstandig wonen. 
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d.w.z. dat zij naar een onzelfstandige woonvorm willen verhuizen, bijvoorbeeld in 

een woonzorgcomplex. 

Woonwensen 

Van de huishoudens die te kennen geven dat zij willen verhuizen, hebben we ach-

terhaald waar zij zouden willen wonen en aan welke eisen de gewenste woning 

zou moeten voldoen. Dit geeft een beeld van de kwalitatieve woningvraag die ver-

schillende middeninkomensgroepen uitoefenen op de woningmarkt.  

Net als bij de huidige woonsituatie is ook bij de woonwensen een groot verschil te 

zien tussen middeninkomens tot de ziekenfondsgrens en boven de ziekenfonds-

grens als het gaat om kopen of huren. Van de eerste middengroep wil 62% huren 

en 38% kopen, bij de tweede middengroep is de verhouding omgekeerd.  

Het aandeel verhuisgeneigden met een voorkeur voor een koopwoning is hoger 

onder huishoudens tot 40 jaar dan onder oudere huishoudens. In de inkomens-

groep tot anderhalf keer modaal wil zelfs 70% van de jonge huishoudens kopen. In 

beide groepen wil meer dan driekwart van de verhuisgeneigde ouderen het liefst 

huren. In kleine gemeenten willen meer huishoudens kopen dan in middelgrote 

gemeenten. In het Noorden is de voorkeur voor koop het grootst, in de G4 het 

kleinst. De gewenste eigendomsvorm hangt sterk samen met de eigendomsvorm 

van de woning waaruit men vertrekt (zie figuur 7-3). 

figuur 7-3 Gewenste eigendom en prijs naar huidige eigendom en prijs, 2002 
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De kenmerken van de woningen waar verhuisgeneigden naartoe willen verhuizen 

komen redelijk overeen met het beeld van de huidige woonsituatie van de midden-

inkomensgroepen. Ook hier is de voorkeur voor luxe woningtypen, veel kamers en 

een groot oppervlakte groter bij meer- dan bij eenpersoonshuishoudens. Wel zien 

we dat een deel van de meerpersoonshuishoudens van 40 tot 65 jaar kleiner wil 

gaan wonen (‘empty nesters’). Van de verhuisgeneigde ouderen heeft meer dan 

70% een voorkeur voor een appartement in plaats van een eengezinswoning.  
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Ook de geografische verschillen komen goeddeels overeen met het patroon dat we 

bij de huidige woonsituatie constateerden, met een relatief bescheiden woning-

vraag in middelgrote gemeenten in vergelijking tot kleine gemeenten en met het 

Noorden en de G4 als de twee uiteinden van het spectrum. Opvallend is wel dat de 

verschillen in woonwensen tussen de gebieden veel kleiner zijn dan de verschillen 

in woonsituatie: in de G4 zijn ook wel huishoudens met middeninkomen die wel 

een vrijstaande woning zouden willen, maar in werkelijkheid komt dat nauwelijks 

voor. 

figuur 7-4 Woonwensen middeninkomensgroepen naar gewenst woningtype en gebied, 2002 
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7.3 Feitelijke verhuizingen 

In de twee jaar voorafgaand aan het Woningbehoefte Onderzoek 2002 is 17% van 

de huishoudens met een middeninkomen verhuisd. Ca. 55% van de verhuisde mid-

deninkomens tot de ziekenfondsgrens en tweederde van groep boven die grens 

was doorstromer, terwijl respectievelijk 23% en 16% starter was; voornamelijk 

huishoudens tot 40 jaar.  

De meeste starters beginnen hun zelfstandige wooncarrière in een huurwoning, 

maar van de starters met een inkomen boven de ziekenfondsgrens koopt toch bijna 

de helft al een eigen woning (zie figuur 7-5).   
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figuur 7-5 Feitelijke verhuizingen naar eigendom en prijs en handeling, 2002 
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Driekwart van de huishoudens die naar een gereguleerde huurwoning zijn verhuisd 

had een inkomen boven de huursubsidiegrens. Van de verhuisde huishoudens die 

anno 2002 een inkomen tot anderhalf keer modaal keer modaal hadden, is bijna 

40% naar een gereguleerde huurwoning verhuisd. Dit komt met name in de G4 

voor.  

7.4 Tussen wens en realiteit 

Vergelijken we de verhuiswensen en de feitelijke verhuizingen, dan valt op dat de 

patronen naar huishoudentypen en gebieden erg op elkaar lijken. De woningen 

waar huishoudens met een middeninkomen naartoe zijn verhuisd komen qua wo-

ningtype en grootte (aantal kamers en oppervlakte) in grote lijnen overeen met het 

beeld van de huidige woonsituatie en de gewenste woonsituatie. De woningen die 

huishoudens met een middeninkomen wensen zijn weliswaar wat groter en luxer 

dan de woningen waar zij naartoe zijn verhuisd, maar dat is logisch in de gedachte 

van de wooncarrière, waarin de volgende woning telkens iets mooier/beter/ruimer 

is dan de vorige. Ondersteuning voor de stelling dat middeninkomens hun woon-

wensen op de woningmarkt niet kunnen vervullen hebben we niet kunnen vinden. 

Kennelijk passen zij hun eisen ook aan de realiteit aan. 


