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VOORWOORD
Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de mastertrack Real Estate Management & Development
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze scriptie is het resultaat van mijn onderzoek naar de
mogelijkheden om woningen van huiseigenaren, die door omstandigheden hun hypotheekschuld
niet meer kunnen voldoen, (tijdelijk) te verkopen aan een woningcorporatie om gedwongen verkoop
te voorkomen. De laatste zes maanden van 2014 heb ik stage mogen lopen bij woningstichting
Valburg te Zetten. Deze stage heeft me naast een afstudeeronderwerp ook vele ervaringen
opgeleverd.
Dit eindresultaat had nooit tot stand kunnen komen zonder de bijdrage van een aantal mensen.
Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om deze mensen te bedanken. Als eerste wil ik
woonstichting Valburg bedanken voor het bieden van de mogelijkheid om binnen hun organisatie te
werken aan mijn afstudeeronderzoek. In het bijzonder wil ik Marc Jansen bedanken voor de geboden
kans om dit onderwerp te mogen onderzoeken. Ook wil ik Wim Wenselaar bedanken voor het
aanreiken van dit onderwerp. Zonder hem had ik dit onderzoek waarschijnlijk niet uitgevoerd en had
ik de leuke collega’s bij woonstichting Valburg nooit leren kennen. Daarnaast wil ik mijn
afstudeerbegeleiders van de TU/e, meneer Smeets en meneer Maussen bedanken. Verder gaat mijn
dank uit naar de personen en organisaties die aan mijn interviews hebben meegewerkt. Door de tijd
die ze voor mij hebben vrijgemaakt, heb ik meer inzicht gekregen in de problematiek en daardoor
heb ik mijn model kunnen opstellen. Ten slotte wil ik natuurlijk mijn familie en vriendin bedanken
voor hun steun en hulp gedurende mijn afstuderen.
Martijn Koot
Urmond, december 2014

I

II

VEILEN? BLIJVEN WONEN!

SAMENVATTING
In Nederland wonen bijna 4,3 miljoen huishoudens in een koopwoning. Een derde van deze
koopwoningen, 1,4 miljoen, staan onder water. Dit betekent dat de waarde van de woning lager is
dan de waarde van de hypotheek. In Nederland zijn er op dit moment 100.581 huishoudens met een
betalingsachterstand van meer dan vier maanden. Huishoudens lopen een hypotheekschuld op
doordat het gezinsinkomen daalt. Dit kan komen door echtscheiding, werkeloosheid of het overlijden
van de kostwinnaar. Deze huishoudens zullen, uitgaande van de tot nu gevolgde praktijk, de
hypotheekschuld niet kunnen voldoen en de woning waarschijnlijk gedwongen moeten verkopen. De
praktijk leert dat een huishouden niet alleen op financieel vlak nog jaren lijdt onder een
executieveiling of gedwongen verkoop, maar ook een dergelijke veiling of gedwongen verkoop heeft
invloed op de emotionele en sociale gesteldheid van het huishouden. In het geval dat gedwongen
verkopen veel voor gaan komen, leidt dit tot marktbederf en neerwaartse prijseffecten in de
woningmarkt gezien de lage waarde waarvoor de woningen worden verkocht. Woonstichting Valburg
te Zetten is het probleem van de gedwongen verkoop ook in haar werkgebied tegengekomen en tot
de conclusie gekomen dat dit zo niet langer meer kan. Ze is naar haar partners, de G5 (een groep van
vijf samenwerkende corporaties in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen), gestapt met de vraag of een
samenwerking van huiseigenaar, bank en corporatie een goede oplossing is voor de gedwongen
verkopen. Naar aanleiding van bovenstaande problematiek en de wens om dit aan te pakken is
onderstaande onderzoeksdoelstelling ontstaan:
“Onderzoeken of het mogelijk is om woningen van huiseigenaren, die door omstandigheden hun
hypotheekschuld niet meer kunnen voldoen, (tijdelijk) te verkopen aan een woningcorporatie ten einde
gedwongen verhuizing te voorkomen.”

De onderzoeksvraag die dit onderzoek tracht te beantwoorden is als volgt:
“Onder welke voorwaarden kunnen woningen van huiseigenaren die hun hypotheekschuld niet meer
kunnen voldoen, (tijdelijk) verkocht worden aan een woningcorporatie en welke risico’s loopt een
woningcorporatie hierbij?”

Kenmerken van huishoudens
Door middel van interviews en literatuuronderzoek is getracht de eerste deelvraag te beantwoorden,
namelijk het onderzoeken welke kenmerken de huishoudens hebben waarvan hun woning onder
water staat en een betalingsachterstand hebben van meer dan vier maanden op hun hypotheek.
Alvorens de kenmerken zijn onderzocht is eerst de omvang van de problematiek in kaart gebracht. In
Nederland zijn dit 100.581 huishoudens. Dit is ongeveer 7,14% van alle huishoudens die onder water
staan. 69.324 huishoudens hiervan zijn zogenoemde risicohuishoudens. Omgerekend naar het aantal
risicohuishoudens, woonachtig in de stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn dit 2.717 huishoudens. In het
werkgebied van de G5 zouden dit 936 risicohuishoudens zijn. Deze risicohuishoudens bestaan uit de
alleenstaande onder de 65 jaar, de gezinnen met kinderen en de eenoudergezinnen. Deze
verschillende type huishoudens komen het vaakst in de financiële problemen en daarbij kunnen ze
moeilijk uit de problemen komen. Het aantal huishoudens dat zich meldde bij schuldhulpverlening in
het werkgebied ligt vele malen lager dan de vastgestelde 936 huishoudens. Dit komt doordat mensen
de stap voor schuldhulpverlening niet durven te zetten, of doordat deze mensen zich rechtstreeks
melden bij de schuldeiser en daarmee afspraken maken. Wel wordt door de gemeenten toegegeven
dat het schuldenprobleem vele malen hoger ligt dan wat uitgedrukt is in cijfers. Na het in kaart
brengen van de omvang van de problematiek zijn met behulp van literatuurstudies de kenmerken
van deze risicohuishoudens onderzocht. De kenmerken zijn onderzocht op basis van de gegevens die
nodig zijn bij het aankopen van de woning door een woningcorporatie van de risicohuishoudens. De
onderzochte kenmerken zijn, de WOZ-waarde van de woning van de risicohuishoudens, het
woningtype waarin ze wonen, het besteedbaar inkomen en de hypotheekschuld.
III

Aankoopmogelijkheden woningcorporatie
De tweede deelvraag geeft antwoord welke mogelijkheden een woningcorporatie heeft tot aankoop
van een woning. Aangezien Woonstichting Valburg heeft aangegeven in de toekomst alleen een
portefeuille te willen exploiteren die geschikt is voor het sociale huursegment dient dit beleid te
worden meegenomen bij de aankoop van een woning van een huishouden in financiële problemen.
De woning die gekocht wordt, moet ook passen in de wetgeving van het sociale huursegment. Deze
wetgeving is vastgelegd in de Daeb-regeling. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij
aankoop, verhuur en verkoop van een woning door een woningcorporatie. Op het moment van
schrijven ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet. Hieronder
staan de voornaamste punten van deze herziening opgesomd.
o Voor de aankoop van woningen zijn geen specifieke regels opgesteld.
o 80% van de woningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de
€34.687,- per jaar.
o 10% van de woningen mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen de
€34.687,- en €38.000,- per jaar. Deze 10% geldt voor vijf jaar om de overgang te versoepelen.
Daarna dienen deze woningen toegewezen te worden aan huishoudens met een inkomen onder
de €34.687,- per jaar.
o 10% van de woningen mag een woningcorporatie toewijzen aan huishoudens met een inkomen
dat hoger ligt dan vastgesteld. Voorwaarde is wel dat huishoudens met persoonlijke, sociale of
andere omstandigheden voorrang moeten krijgen op deze woningen.
o Bij een lege woning kan een woningcorporatie de woning verkopen voor minimaal 90% en
maximaal 100% van de marktwaarde.
o Bij een verhuurde woning kan een woningcorporatie de woning aan de zittende huurder
verkopen voor minimaal 75% van de marktwaarde en voor maximaal 100%.
Om te zorgen dat de huur niet boven de sociale huurgrens uitkomt, mag de investering niet te hoog
zijn. Dit betekent dat de investering bij interne financiering tegen 1,85%, maximaal €301.500,- mag
bedragen. Bij externe financiering tegen 2,7% mag de investering maximaal €203.000,- bedragen.
Huishoudens die geholpen kunnen worden
De derde deelvraag was het bepalen welke groep huishoudens door een woningcorporatie geholpen
kan worden. Uit literatuurstudies en de koppeling tussen de aankoopmogelijkheden en de
kenmerken van de risicohuishoudens, is gebleken dat bijna alle type risicohuishoudens passen
binnen de doelgroep, mits ze voldoen aan een aantal eisen. Als eerste moet het huishouden in staat
zijn om binnen vijf jaar zijn schulden te kunnen aflossen. Deze termijn is door het stagebedrijf
vastgesteld om te voorkomen dat ze straks te lang een bepaalde woning in haar portefeuille heeft die
niet geheel voldoet aan het vastgestelde beleid. Daarnaast is deze termijn ook van belang gezien de
aard van het af te sluiten huurcontract. Als tweede moet dit huishouden in staat zijn de woning na
vijf jaar terug te kunnen kopen. Er is gesteld dat het betreffende huishouden met het verschil tussen
de huur en de netto hypotheeklasten de schulden moet kunnen aflossen. Hierbij is ervan uitgegaan
dat een betalingsachterstand is ontstaan doordat de maandelijkse hypotheeklasten niet meer
konden worden voldaan aangezien het betreffende huishouden andere schulden aan het aflossen
was. Dit komt doordat een huishouden met schulden vaak verschillende schulden heeft zoals online
schulden en creditcardschulden. Echter is elke situatie waarin een huishouden verkeerd uniek.
Daarom zal voor elk individueel geval onderzocht moeten worden wat aan schulden moet worden
afgelost en wat dan aan huur kan worden betaald.
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Risico’s
Met behulp van de vierde deelvraag is binnen dit onderzoek inzicht verkregen in de risico’s die een
woningcorporatie in dit traject kan tegenkomen. Middels de drie fasen van de risicomanagement
cyclus werd onderzocht welke risico’s er allemaal beheerst dienen te worden. Hieruit is tabel s.01
opgesteld waarin de risico’s zijn aangegeven, verdeeld in de verschillende fases van het traject en
bijbehorende responsmaatregelen. De woningcorporatie opereert vanuit een risicomijdend profiel,
dit wil zeggen dat als respons op een risico, deze eerder geëlimineerd moet worden in plaats van te
accepteren. Bij de responsmaatregel overdragen beheerst de woningcorporatie in samenwerking
met de schuldhulpverlening het risico. Bij de andere risicoresponsmaatregelen draagt alleen de
woningcorporatie het risico. Voor het merendeel worden de risico’s geëlimineerd. Dit wil zeggen dat
het betreffend risico geen gevaar meer vormt voor het te doorlopen traject. Hierdoor kan gesteld
worden dat alle risico’s beheerst kunnen worden.
Risicomatrix
Gevolg

Score

Respons

Maatregel

De aan te kopen woning voldoet
Aanwezig (2)
niet aan de minimale bouwkundige
eisen
Er zijn verborgen gebreken na
Aanwezig (2)
aankoop van een woning

Redelijk (3)

6

Elimineren

Woning opknappen

Groot (4)

8

Elimineren

Bouwkundige
inspectie voor
aankoop

Bij aankoop van een woning door Redelijk (3)
middel van interne financiering zijn
er te weinig liquide middelen voor
andere projecten

Klein (1)

3

Reduceren

Extra huur vragen
waar mogelijk om
rentekosten bij
andere projecten op
te vangen.

Risico
Aankoopfase

Kans

Verhuurfase
Het huishouden kan de huur niet
(meer) betalen

Klein (1)

Groot (4)

4

Het huishouden kan de schuld niet
binnen vijf jaar afbetalen

Klein (1)

Groot (4)

4

De bewoner komt te overlijden en
er is geen partner

Klein (1)

Klein (1)

1

Overdragen Het huishouden
gedurende het
traject laten
monitoren bij
schuldhulpverlening
Overdragen Het huishouden
gedurende het
traject laten
monitoren bij
schuldhulpverlening
Accepteren -

Redelijk (3)

Groot (4)

12

Elimineren

Clausule in contract
of tijdelijk contract

Groot (4)

8

Elimineren

De woning
marktconform
verhuren of
verkopen middels
Slimmer Kopen

Verkoopfase
Het huishouden wil na vijf jaar het
huurcontract niet verbreken

Het huishouden kan de woning niet Aanwezig (2)
terugkopen na vijf jaar

Tabel s.01. Risicomatrix
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Beslissingsmodel
Met het meenemen van de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen in het beslissingsmodel,
welke is opgesteld naar aanleiding van de vijfde deelvraag, wordt getracht de risico’s zoveel mogelijk
te beperken en te beheersen. Afbeelding s.02 is een samengevatte versie van het definitief
beslissingsmodel. Dit model geeft alleen weer welke stappen er doorlopen moeten worden
gedurende het traject om het huishouden te helpen om van zijn schulden af te komen maar geeft
niet per stap een toelichting zoals het definitieve beslissingsmodel op pagina 56.

Afbeelding s.02. Beslissingsmodel
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Middels de beantwoording van de deelvragen is uiteindelijk bepaald onder welke voorwaarden
woningen van huiseigenaren die hun hypotheekschuld niet meer kunnen voldoen (tijdelijk) verkocht
kunnen worden aan een woningcorporatie en welke risico’s een woningcorporatie hierbij loopt. De
eerste voorwaarde is dat een woningcorporatie geen verlies mag maken op haar investering, anders
kan zij het betreffende huishouden ook in een gewone huurwoning plaatsen in plaats van de woning
tijdelijk over te nemen en deze te verhuren aan het betreffende huishouden. Daarnaast dient de aan
te kopen woning te passen binnen het Daeb-segment. Het huishouden dient zijn schulden te kunnen
aflossen en de huur te kunnen betalen. Ook mag het huishouden tijdens het traject geen nieuwe
schulden maken. Dit dient gedurende het traject gemonitord te worden door de
schuldhulpverlening. Uiteraard brengt dit traject een aantal risico’s met zich mee. Deze zijn in kaart
gebracht en allen zijn beheersbaar gebleken. Uiteindelijk is er een beslissingsmodel opgesteld
waarmee een woningcorporatie een handleiding heeft om het traject te doorlopen.
Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat de problematiek veel groter is dan dat bij diverse instanties in cijfers
bekend is.
Verder kan geconcludeerd worden dat alle woningen van risicohuishoudens aangekocht kunnen
worden met behulp van interne financiering. Ook kunnen een aantal woningen aangekocht worden
middels externe financiering. Dus daar waar het mogelijk is, de aankoop financieren met behulp van
externe financiering aangezien het in de praktijk niet mogelijk is om alle woningen aan te kopen via
interne financiering omdat dan de liquiditeit van de woningcorporatie in gevaar kan komen.
Door middel van samenwerking met verschillende partijen kunnen risico’s niet alleen verdeeld
worden, maar ook worden gereduceerd.
Het beslissingsmodel kan door de woningcorporatie gebruikt worden als een handleiding gedurende
het traject. Dit neemt niet weg dat elk geval uniek is waardoor enige bijsturing gedurende de looptijd
van het traject nodig zal kunnen zijn.
Aanbevelingen
Tijdens het onderzoek bleek dat veel huishoudens zich niet willen of durven melden bij
schuldhulpverlening. De drempel blijkt voor veel huishoudens nog te hoog te zijn en deze zal dus
verlaagd moeten worden, willen alle gezinnen die in aanmerking komen voor het traject geholpen
kunnen worden door een woningcorporatie. Het verlagen van deze drempel is echter geen taak van
een woningcorporatie maar van gemeenten aangezien zij de taak hebben om haar inwoners te
helpen bij het oplossen van schulden door middel van schuldhulpverlening.
De betrokkenheid van banken en schuldeisers bij het traject is binnen dit onderzoek niet aan de orde
geweest. Een vervolgstudie in samenwerking met schuldeisers is daarom aan te bevelen. Als een
schuldeiser namelijk een woning verkoopt middels een executieveiling, dan brengt de woning
gemiddeld 37% onder de marktwaarde op. Aangezien een schuldeiser dit verlies liever niet wil
nemen, zou woningcorporatie de woning bijvoorbeeld voor 18,5% onder de marktwaarde kunnen
kopen en de schuldeiser zou dan maar een verlies incasseren van 18,5% Dit is de helft minder verlies
dan bij een executieveiling. Via deze constructie is het voor beide partijen financieel gezien
aantrekkelijker. Middels een samenwerking van woningcorporatie en schuldeiser kan de investering
voor de woningcorporatie verminderd worden en dus kunnen er naar alle waarschijnlijkheid meer
huishoudens met financiële problemen geholpen worden. De schuldeiser heeft middels deze
constructie een kleiner verlies dan bij een executieveiling.
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Om nog meer huishoudens te kunnen helpen dient dit onderzoek bij huishoudens, schuldeisers,
hypotheekverstrekkers en instanties kenbaar te zijn. Dit kan gedaan worden door contact te zoeken
met banken, schuldhulpverlening en hypotheekverstrekkers. Maar ook met instanties zoals Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen of Vereniging Eigen Huis kan contact worden gezocht. Een andere
manier is het publiceren van een artikel in vakbladen en vakgerelateerde websites zoals Aedes. Om
huishoudens te bereiken kan zelfs een artikel in de krant uitkomst bieden.
Aanbevolen wordt een samenwerking tussen woningcorporaties, banken en schuldeisers, zodat er
afspraken over de hoogte van de schulden en het kwijtschelden hiervan kunnen worden gemaakt.
Samenwerking met een bank heeft ook als voordeel dat een bank een gedeelte van de investering op
zich neemt, waardoor schulden sneller kwijtgescholden kunnen worden en er meer geïnvesteerd kan
worden in een woning.
Meer inzicht in het beslissingsmodel kan worden verkregen door het opstarten van een pilot. Een
dergelijke pilot was gepland, maar is niet doorgegaan. Door middel van een pilot kan het
beslissingsmodel in de praktijk worden getest en bij een succesvolle pilot kan het beslissingsmodel
grootschalig worden toegepast. Voor een nog beter resultaat is het raadzaam om twee aparte pilots
te starten: één in samenwerking met een bank of schuldeiser en één waarbij een bank of schuldeiser
niet betrokken is. De samenwerking met de bank moet als zodanig worden gezien dat de bank een
gedeelte van de financiering op zich neemt. De bank blijft gedurende het traject dan voor een
bepaald percentage eigenaar van de woning. Na dit traject zal het huishouden de woning van zowel
de corporatie als de bank moeten kopen. Voor deze samenwerkingsvorm dient het beslissingsmodel
enigszins aangepast te worden. Bij een samenwerking zonder bank kan het traject worden gevolgd
zoals deze is opgesteld in dit onderzoek.
Dit onderzoek maakt veel gebruik van landelijke cijfers vanwege het feit dat veel gegevens op
gemeentelijk niveau niet voorhanden zijn. Het is aan te bevelen om onderzoek te verrichten naar de
problematiek op stadsregioniveau en zelfs gemeentelijk niveau. Wanneer in kaart wordt gebracht
waar in Nederland de meeste risicohuishoudens wonen, kunnen er uiteindelijk conclusies worden
getrokken over het feit waar deze risicohuishoudens percentueel gezien vaker voorkomen, in een
stad of in een dorp. De uitkomst hiervan zou tot verrassende resultaten kunnen leiden. Bij een hoog
percentage van risicohuishoudens in een gebied kan samenwerking tussen verschillende corporaties
een uitkomst bieden.
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SUMMARY
In The Netherlands live nearly 4.3 million households in owner-occupied houses. One third of these
houses, 1.4 million, are standing, from a financially point of view, “under water”. This means that the
value of the property is less than the value of the mortgage. In the Netherlands, there are currently
100.581 households with payment arrears of more than four months. Households gain a mortgage
debt when the family income decreases. This may be due to divorce, unemployment or decease of
the breadwinner. These households will not, based on the practice followed until now, meet their
mortgage debt and will probably be forced to sell their houses. Practice shows that a household not
only suffers financially for years from a forced sale or foreclosure, but such a sale or foreclosure
affects also the emotional and social condition of the household. In the event that foreclosures will
occur frequently, this will lead to market deterioration and downward price effects in the housing
market due to the low value for which the properties are sold. Housing association Valburg in Zetten
has also encountered the problem of forced sale in her working area and came to the conclusion that
this has to stop. She went to her partners, the G5 (a group of five cooperating housing associations in
the city region Arnhem-Nijmegen), with the question whether a collaboration of homeowner, bank
and corporation is a good solution for putting a stop to the forced sales. In response to the above
issues and the wish to deal with this problem, the following research objective was created:
"Examine if it is possible to (temporarily) sell properties from homeowners, who by circumstances may not
meet their mortgage debt, to a housing associations in order to avoid forced relocation."

The research question which tries to answer this study is:
"On what terms can dwellings of homeowners, who cannot pay their mortgage debt, be (temporary) sold
to a housing association and which risks are hereby encountered by a housing association?"

Household characteristics
Through interviews and literature research has been attempted to answer the first sub question,
namely examining the characteristics of the households which house is standing, from a financially
point of view, “under water” and having payment arrears of over four months on their mortgage.
Before these characteristics have been examined the scale of the problem was first researched. In
the Netherlands is this a total of 100.581 households. This is about 7,14% of all households which are
standing “under water”. 69.324 of these households are so-called risk households. Converted to the
number of risk households, living in the city region Arnhem-Nijmegen there are 2.717 households. In
the working area of the G5 would this be 936 risk households. These risks households consist of
single person households under the age of 65, families with children and single parent families. These
different types of households are most common to get into financial problems, and thereby they
have a hard time getting out of the financial problems. The number of households that reported
themselves at debt counseling in the work area is many times lower than the established 936
households. This is because people do not have courage to take the step for debt counseling, or
because these people report directly to the creditor and make arrangements with them. However,
the municipalities admitted that the debt problem is many times higher than what is expressed in
figures. After this research the extent of the problem, is with the aid of literature studies the
characteristics of these risk households examined. The characteristics are examined based on the
information needed to purchase the home by a housing association of the risks households. The
examined characteristics are, the property value of the property from the risk of households, the
dwelling type in which they live, spendable income and mortgage debt.
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Purchase possibilities of a housing association
The second sub question answers the possibilities which a housing association has to purchase a
dwelling. Because housing association Valburg has stated that they want to exploit in the future a
portfolio that is only appropriate for the social housing sector this policy must be included when
purchasing a property of a household which has financial problems. The property which is purchased,
must also fit into the legislation of the social rental sector. This legislation is laid down in the SGEI
regulation. This regulation has to be considered when purchasing, renting and selling a property by a
housing association. At the time of writing there lies a bill to revise the Housing Act at the House of
Representatives. Below are the main points listed of the new Housing Act.
• For the purchase of dwellings are no specific rules drafted.
• 80% of the dwellings must be allocated to households with a yearly income below € 34.687,-.
• 10% of the dwellings may be allocated to households with a yearly income between € 34.687,and € 38.000,-. These 10% is for a period of five years to ease the transition. After this period
these dwellings should be allocated to households with a year income below € 34.687,-.
• 10% of the dwellings may be allocated by the housing association to households with incomes
higher than determined. Condition is that households with personal, social or other
circumstances have priority over these dwellings.
• A housing association can sell a vacant dwelling for a minimum of 90% to a maximum of 100%
from the market value.
• A housing association can sell a dwelling in a rented state to the current tenant for at least 75%
and up to 100% of the market value.
To ensure that rent does not exceed the social rent limit, the investment may not be too high. This
means that the investment with internal financing at 1,85%, is maximal € 301.500,-. With external
financing at 2,7%, the investment may not exceed € 203.000,-.
Households which can be helped
The third sub question was to determine which group of households can be helped by a housing
association. Literature studies and the link between the purchase possibilities and characteristics of
the risk households, have shown that almost any type of risk households fits within the target group,
provided they meet certain requirements. First of all the household must be able to pay off its debts
within five years. This period is set by the internship company to prevent them from having a
particular property too long in its portfolio that does not fully comply with their established policies.
In addition, this term is also important given the nature of the concluding rental contract. Secondly
this household must be able to buy back the property after five years. It was contended that the
particular household must pay off the debt with the difference between the rent and the net
mortgage. It was assumed that payment arrears arose because the monthly mortgage could no
longer be paid since the household has other debts to repay. It is because households with debt
often has several debts such as online debt and credit card debt. However, any situation in which a
household find themselves in is unique. Therefore, for each individual case there must be examined
what a household needs to repay in debts and what they can pay in rent.

X

VEILEN? BLIJVEN WONEN!
Risks
By means of the fourth sub question is knowledge obtained into the risks that a housing association
may encounter in this process. By means of the three phases of the risk management cycle was
examined which risks must be controlled. From this, table s.01 has been drawn up in which the risks
are specified and divided into the different stages of the process with corresponding response
measures. The housing association operates from a risk avoiding profile, which means in a response
to a risk, it must rather be eliminated instead of accepted. With the response measure delegate, the
housing association controls together with the debt counseling the risks. With the other risk
response measures the housing association carries the risk alone. For the majority are all risks
eliminated. This means that the risk no longer poses a threat for the process which a household must
follow to get rid of their debts. As a result there can be stated that all risks can be managed.
Risk matrix
Risk
Acquisition phase

Response

Effect

Score

Present (2)

Moderate (3)

6

Eliminate

Renovating
dwelling

Present (2)

Huge (4)

8

Eliminate

Constructional
inspection before
purchase

When buying a dwelling through
Moderate (3) Small (1)
internal financing there are too
little liquid funds for other projects

3

Reduce

Charge extra rent
where possible to
collect more interest
costs for other
projects.
Allow debt
counseling to
monitor the
household during
the process
Allow debt
counseling to
monitor the
household during
the process
-

The dwelling which is going to be
purchased doesn’t meet the
minimum construction
requirements
There are hidden defects after
purchasing a dwelling

Chance

Rental phase

Measure
the

The household cannot pay the rent Small (1)
(anymore)

Huge (4)

4

Delegate

The householder cannot pay off
their debt within five years

Small (1)

Huge (4)

4

Delegate

The resident passes away and there Small (1)
is no partner

Small (1)

1

Accept

The householder will not end the
lease contract after five years

Moderate (3) Huge (4)

12

Eliminate

Clause in contract or
temporary contract

The householder is unable to buy
back the dwelling after five years

Present (2)

8

Eliminate

Rent the dwelling
market conform or
sell it through
“Slimmer Kopen”

Selling phase

Table s.01. Risk matrix

Huge (4)
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Decision model
With the inclusion of the risks and corresponding control measures in the decision model, which has
been drawn up following the fifth sub question, is tried to reduce and manage the risks as much as
possible. Figure s.02 is a summarized version of the final decision model. This model only shows what
steps need to be completed during the process to help the household getting rid of her debts but
does not give an explanation for each step as is shown in the final decision model on page 56.

Figure s.02. Decision model
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Through answering the sub questions section is ultimately defined under what conditions dwellings
from homeowners, who no longer can meet their mortgage debt, (temporarily) can be sold to a
housing association and which risks they hereby encounter. The first condition is that a housing
association may not make any losses on its investment, otherwise they can also put the household in
a regular rental house instead temporarily transfer the dwelling to the housing association and lease
it to the corresponding household. In addition, the purchased dwelling must fit within the SGEI
segment. The household must be able to pay off her debts and be able to pay the rent. Also the
household may not make new debts during the process. This should be monitored during the process
through debt counseling. Naturally this process poses a number of risks. These are researched and all
have proved to be manageable. Ultimately, there is a decision model developed for a housing
association which can be uses as a manual to go through the process.
Conclusions
It can be concluded that the problem is much greater than which is known by various authorities
expressed in figures.
Furthermore, it can be concluded that all the dwellings of risk households can be purchased using
internal funding. Also some dwellings can be purchased through external financing. So where it is
possible to finance the purchase, use external financing since it is not practically possible to purchase
all the properties through internal financing because then it can poses a threat to the liquidity of the
housing association.
Through collaboration with various parties are risks not only divided, but also reduced.
The decision model can be used by the housing association as a manual during the process. But each
case is unique which will make it necessary that some adjustments have to be made throughout the
duration of the process.
Recommendations
During the study turned out that many households do not want to, or dare to report to debt
counseling. The threshold appears for many households appears to be too high, and therefore it will
have to be reduced, if all the households, who are qualified for help from a housing association, can
be helped. However, lowering this threshold is not a task of a housing association but that of
Municipalities as they have the responsibility to help its residents to resolve debts through debt
counseling.
The involvement of banks and creditors in the process has not been addressed in this study. A followup study in collaboration with creditors is therefore recommended. If a creditor sells a dwelling
through a foreclosure auction, the dwelling brings on average 37% below market value. Since a
creditor would not prefer this loss, a housing association can purchase the dwelling, for example, for
18.5% below market value and the creditor would only suffer a loss of 18.5%, which is half the loss
than with a foreclosure auction. This construction is for both parties financially attractive. Through a
collaboration of housing association and creditor the investment for the housing corporation can be
reduced and in this way more households with financial problems can be helped. The creditor has
through this construction a smaller loss than with a foreclosure auction.
To be able to help more households this research must been known among households, creditors,
lenders and institution. This can be achieved through seeking contact with banks, debt councilors and
mortgage lenders. But also institutions such as Homeownership Guarantee Fund or Association of
Home Owners can be contacted. Another way is to publish an article in journals and subject-related
websites such as Aedes. To reach households even an article in the newspaper can bid an outcome.
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Recommended is a collaboration between housing corporations, banks and creditors so that
agreements on the level of debt and the remit can be made. Collaboration with a bank also has the
advantage that a bank can take part in the investment by itself, which means that debts may be
remitted faster and more money can be invested in a dwelling.
More insight into the decision model can be obtained by starting a try-out. Such try-out was planned,
but was canceled. Through a try-out, the decision model can be tested in practice, and in a successful
try-out, the decision model can be applied on a large scale. For even better results, it is advisable to
start two separate try-outs: one in collaboration with a bank or creditor and one in which a bank or
creditor is not involved. The collaboration with the bank must be seen as such that the bank takes on
a part of the financing. The bank will remain, throughout the process, owner of a certain percentage
of the dwelling. After this process the household will have to buy the dwelling from both the
corporation and the bank. By this form of collaboration the decision model should slightly be
adjusted. In a collaboration without banking the process can be followed as developed in this study.
This research uses a lot of national data due to the fact that many data is not available at municipal
level. It is recommended to investigate the problem at city region level and even municipal level.
When is researched where the most risk households live in the Netherlands, then there can be
concluded where these risk households mostly live, in a city or village. The result of this could lead to
surprising results. With a high percentage of households in a risk area cooperation between different
housing associations may provide a solution.
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1. AANLEIDING
In Nederland wonen bijna 4,3 miljoen huishoudens in een koopwoning (Pouwels-Urlings &
Nieuweboer, 2014). Een derde van deze huishoudens, 1,4 miljoen, hebben een fiscale
hypotheekschuld (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014a). Nederland is dan ook in de Europese
Unie het land met de hoogste fiscale hypotheekschuld per inwoner (Toussaint, 2012). Een fiscale
hypotheekschuld betekent dat de waarde van de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning,
de huishoudens staan dan financieel gezien onder water. Hypotheken die waren afgesloten vlak voor
de crisis waren meestal hoger dan de waarde van de woning. Dit werd gedaan met als uitgangspunt
dat de waarde van de woning nog zou stijgen, waardoor de fiscale hypotheekschuld “vanzelf”
verdween. Echter door de financiële crisis is de waarde van de woning gedaald en is het verschil
tussen woning- en hypotheekwaarde toegenomen. Huishoudens met opgebouwde tegoeden kunnen
hun hypotheekschuld op deze wijze betalen. Echter zijn er 100.581 huishoudens in Nederland die een
betalingsachterstand hebben op hun hypotheek (Bureau Krediet Registratie [BKR], 2014). Dit
betekent dat deze huishoudens meer dan vier maanden achterlopen met betalingen aan hun
hypotheekschuld en waarschijnlijk geen opgebouwde tegoeden (meer) hebben.
Huishoudens lopen een hypotheekschuld op doordat het gezinsinkomen daalt (Brempie, 2014). Dit
kan komen door echtscheiding (Dewilde & Stier, 2014), werkeloosheid (Gyourko & Tracy, 2013) of
door het overlijden van de kostwinnaar. Vaak wordt een woning gekocht met een hypotheek
gebaseerd op twee inkomens. Aangezien de meeste mensen trouwen in gemeenschap van goederen
wordt de waarde van de woning bij echtscheiding in tweeën gedeeld. Bij het wegvallen van een
inkomen kan een hypotheek, gebaseerd op een twee-persoonsinkomen, niet meer worden
opgebracht door een een-persoonsinkomen. Ook bij een hypotheek die gebaseerd is op een eenpersoonsinkomen kan het voorkomen dat deze niet meer betaald kan worden aangezien de
financiële situatie dan wijzigt omdat er alimentatie betaald moet worden (Dewilde, 2008). De woning
zal dan “gedwongen” moeten worden verkocht. Volgens de Nationale Hypotheek Garantie [NHG]
was in 2013 echtscheiding (65%) de grootste aanleiding voor gedwongen verkoop, gevolgd door
werkloosheid (17%) (NHG, 2014).
Een deel van de 100.581 huishoudens met een betalingsachterstand zullen, uitgaande van de tot nu
gevolgde praktijk, de hypotheekschuld niet kunnen voldoen en de woning “gedwongen” moeten
verkopen. In de praktijk kan een desbetreffend huishouden afspraken met de bank maken om
bijvoorbeeld uitstelling van betaling aan te vragen of een rentepauze. Als er na een half jaar nog
sprake is van een betalingsachterstand, dan kan de bank overgaan tot het verkopen van de woning
om zo alsnog aan haar geld te komen (Vereniging Eigen Huis [VEH], 2014a). Tegenwoordig laten de
banken de woning zelf door het huishouden verkopen, in plaats van een executieveiling, in de hoop
zo de marktwaarde van de woning te krijgen. Op basis van cijfers van Nederlandse Vereniging van
Makelaars [NVM] blijkt namelijk dat een woning gemiddeld 37% onder de marktwaarde opbrengt bij
een gedwongen verkoop (NVM, 2014). Dit verlies van 37% komt bovenop het eventuele verlies door
de daling van woningmarkt (onderwaarde) sinds de aankoop van de woning. Banken hebben recent
aangekondigd extra afboekingen te gaan doen op hun verstrekte hypotheken. In 2013 bedroeg dit
103 miljoen euro bij de Rabobank (Rabobank Groep, 2014). Dit is een stijging van 22 miljoen ten
opzichte van een jaar daarvoor. Naast dit verlies vraagt het proces ook nog eens veel personele
capaciteit van de betrokken bank.
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De praktijk leert dat een huishouden niet alleen op financieel vlak nog jaren lijdt onder een
executieveiling (NVM, 2010). Gedwongen verkoop heeft ook invloed op emotioneel en sociaal
gebied. Emotioneel gezien denkt iemand met een hypotheekschuld twee keer zo vaak aan zelfmoord
dan normaal (Meltzer et al., 2011). Bij een gedwongen verkoop van de woning, doordat het
huishouden een financiële schuld heeft, is er een kans dat dit huishouden ook in de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), de zogenoemde schuldsanering terecht komt, als ze na
verkoop van hun woning nog steeds schulden hebben. Dit betekent dat dit huishouden drie jaar lang
moet rondkomen van 90% op bijstandsniveau (Juridisch Loket, 2014a). Lau en Leung (2014) hebben
ondervonden dat mensen zonder baan en met een hypotheekschuld in een slechtere staat van
gezondheid verkeren dan mensen die werken en geen hypotheekschuld hebben. Het terecht komen
in de WSNP kan betekenen dat de gezondheid van dat huishouden achteruit gaat.
Gedwongen verkoop is ook ontwrichtend voor het betreffende huishouden. Sommige mensen
hechten veel emotionele waarde aan hun woning om diverse redenen. Daardoor kan een
executieveiling extra pijnlijk zijn. Meestal kan een huishouden wel een urgentieverklaring krijgen om
snel in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (Vereniging Eigen Huis, 2014b). Echter zal
de emotionele “schade” blijven. Bij een executieveiling worden de mensen feitelijk op straat gezet.
Crane en Warnes (2000) hebben onderzocht dat mensen die mentale en sociale problemen hebben
en die alleen leven, een verhoogde kans hebben op een zwerversbestaan bij een huisuitzetting.
In het geval dat gedwongen verkopen veel voor gaan komen, leidt dit tot marktbederf en
neerwaartse prijseffecten in de woningmarkt gezien de lage waarde waarvoor ze worden verkocht.
Ook kunnen de omliggende woningen in waarde dalen als ze gekocht worden door criminelen voor
hennepteelt, mensenhandel of witwassen van geld bij een executieveiling (Zijlstra, 2011). Deze
woningen worden dan slecht onderhouden of zijn al slecht onderhouden door de vorige eigenaar
aangezien deze geen geld had om onderhoud te plegen. Uit onderzoek van Hartley (2010) is gebleken
dat omliggende woningen bij een executieveiling ook iets (2%) in waarde dalen.

1.1. DOEL VAN HET ONDERZOEK
Een oplossing, om gedwongen verkopen tegen te gaan, moet gezocht worden in een samenwerking
van huiseigenaar, bank en woningcorporaties om de negatieve effecten te voorkomen en
huiseigenaren een perspectief en uitdaging te bieden om van zijn schuld af te komen. Dus in plaats
van dat huishoudens gedwongen hun huis moeten verkopen omdat ze hun hypotheekschuld niet
meer kunnen voldoen, zou er een model moeten komen waardoor het mogelijk is om toch in hun
eigen woning te kunnen blijven wonen.
Woonstichting Valburg te Zetten is het probleem van de gedwongen verkoop ook in haar werkgebied
tegengekomen en tot de conclusie gekomen dat dit zo niet langer meer kan. Ze is naar haar partners,
de G5 (een groep van vijf samenwerkende corporaties in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen), gestapt
met de vraag of een samenwerking van huiseigenaar, bank en corporatie een goede oplossing is
tegen de gedwongen verkopen.
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1.2. DOELSTELLING EN PROBLEEMSTELLING
Naar aanleiding van bovenstaande problematiek en de wens om dit aan te pakken is onderstaande
onderzoeksdoelstelling ontstaan:
“Onderzoeken of het mogelijk is om woningen van huiseigenaren, die door omstandigheden hun
hypotheekschuld niet meer kunnen voldoen, (tijdelijk) te verkopen aan een woningcorporatie ten
einde gedwongen verhuizing te voorkomen.”
De onderzoeksvraag die dit onderzoek tracht te beantwoorden is als volgt:
“Onder welke voorwaarden kunnen woningen van huiseigenaren die hun hypotheekschuld niet meer
kunnen voldoen, (tijdelijk) verkocht worden aan een woningcorporatie en welke risico’s loopt een
woningcorporatie hierbij?”
Om deze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden is deze verdeeld in een aantal deelvragen;
o
o
o
o
o

Wat zijn de kenmerken van huishoudens die een hypotheekschuld hebben van meer dan vier
maanden?
Welke mogelijkheden heeft een woningcorporatie tot aankoop van een woning?
Welke groep huishoudens behoort tot de doelgroep van een woningcorporatie?
Welke risico’s lopen de betrokken partijen en hoe kunnen deze worden beheerst?
Hoe kunnen we op basis van bovenstaande (deel)vragen een beslissingsmodel maken?

1.3. INKADERING
Zoals eerder genoemd werkt Woonstichting Valburg samen met vier andere woningcorporaties (de
G5) in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Naar de problematiek zal in Nederland en de stadsregio
Arnhem-Nijmegen globaal worden gekeken. Er zal echter ingezoomd worden naar het werkgebied
van de G5, te weten de gemeenten: Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Rijnwaarden.

1.4. ONDERZOEKSMETHODE
De onderzoeksvraag en de deelvragen zullen worden beantwoord door middel van literatuurstudies
en interviews. Een combinatie van literatuurstudie en interviews zal worden gebruikt om antwoord
te geven op de vraag wat de kenmerken zijn van huishoudens met een hypotheekschuld. Deze
methode zal ook worden gebruikt bij het beantwoorden van de vraag welke mogelijkheden een
woningcorporatie heeft voor het aankopen van een woning. Om de risico’s in kaart te brengen zal
gebruikt worden gemaakt van een literatuurstudie en de beheersing hiervan zal onderzocht worden
door weer een combinatie van literatuur en interview. Gelijktijdig met dit onderzoek zal een pilot in
de praktijk worden gestart. Er zal een woning worden gekocht van een huishouden met een
hypotheekschuld.
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1.5. LEESWIJZER
Het onderzoeksrapport is zo ingedeeld dat bijna elk hoofdstuk een deelvraag zal beantwoorden. In
hoofdstuk twee zal onderzocht worden welke groep mensen het vaakst in de problemen komt met
het betalen van de hypotheekschuld, wat hun inkomen en schuld is en in wat voor type woning ze
wonen. Na dit hoofdstuk wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een woningcorporatie om
de woning te kopen van een huishouden met een hypotheekachterstand. Hierbij wordt gekeken naar
het financiële aspect alsmede alle wet- en regelgeving. Ook wordt er gekeken in hoeverre banken
een rol kunnen spelen in de medefinanciering van de woning. Dit zal worden gematched met het
portfolio van de woningcorporaties en hun klanten om te kijken of er overeenkomsten zijn en welke
groep mensen in aanmerking komen voor hulp van de woningcorporatie, oftewel de eisen waaraan
een huishouden moet voldoen om in aanmerking te komen voor hulp en het maximale
aankoopbedrag van een woning zijn onderwerpen die aan bod komen in dit hoofdstuk. In hoofdstuk
vier zullen de risico’s in beeld worden gebracht. Niet alleen de risico’s met betrekking tot de
woningcorporaties en de banken zijn van belang, ook is het nodig om te kijken welke risico’s de
huishoudens lopen. Gekeken moet worden of de huishoudens met deze constructie uit hun schulden
kunnen komen en ook blijven. Ook zal onderzocht worden hoe deze risico’s het beste beheerst
kunnen worden. In hoofdstuk vijf wordt er een model gemaakt waar woningcorporaties mensen mee
kunnen helpen die een betalingsachterstand hebben. Als laatste hoofdstuk zal antwoord worden
gegeven op de onderzoeksvraag, komen de conclusies aan bod en is er ruimte voor evaluatie.
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2. PROFIELEN HUISHOUDENS
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke groep mensen het vaakst in de problemen komt met het
betalen van de hypotheekschuld. Allereest zal er gekeken worden hoe groot de problematiek is in
Nederland, de stadsregio Arnhem-Nijmegen en het werkgebied van de G5. Hierna komen de
kenmerken van deze groep mensen aan bod. Gekeken wordt naar samenstelling huishouden, leeftijd
kostwinnaar, WOZ-waarde eigen woning, woningtype, besteedbaar inkomen en hypotheekschuld.

2.1. OMVANG PROBLEMATIEK
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2014a) staat een derde van de koopwoningen in
Nederland onder water. Dit betekent dat er 1,4 miljoen huishoudens in Nederland zijn die een fiscale
hypotheekschuld hebben. Deze huishoudens hebben gemiddeld een fiscale hypotheekschuld van
61.000 euro. In 2012 bedroeg dit gemiddelde nog 52.000 euro. In 2008 had nog maar 13% van de
huishoudens met een eigen woning een fiscale hypotheekschuld. Dit aandeel is nu dus bijna drie keer
zo groot (CBS, 2014a). De fiscale hypotheekschuld houdt echter geen rekening met opgebouwde
tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar- en
beleggingshypotheken (CBS, 2014b). Huishoudens die tegoeden hebben opgebouwd kunnen vaak
hun hypotheek met deze tegoeden betalen. Echter zijn er volgens Bureau Krediet Registratie (BKR)
100.581 huishoudens in Nederland die een betalingsachterstand hebben op hun hypotheek. Dit is
meer dan 7% van de huishoudens met een fiscale hypotheekschuld. Dit betekent dat deze
huishoudens meer dan vier maanden achterlopen met betalingen aan hun hypotheekschuld en
waarschijnlijk geen opgebouwde tegoeden (meer) hebben. Zorgwekkend is dat elk jaar het aantal
huishoudens met een betalingsachterstand toeneemt. In 2013 lag dit aantal namelijk nog op 81.888
huishoudens (BKR, 2014).
In stadsregio Arnhem-Nijmegen wonen op dit moment 178.065 huishoudens in een koopwoning
(StatLine, 2014a). Daarvan heeft 31% een woning die onder water staat (RTL Nieuws, 2014). Dit staat
gelijk aan 55.200 huishoudens die een fiscale hypotheekschuld hebben. Ongeveer 7,14% hiervan
heeft een betalingsachterstand van meer dan vier maanden (BKR, 2014). Dit betekent dat er
ongeveer 4000 huishoudens in de stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn die het hoofd niet lang(er) boven
water kunnen houden.
Het werkgebied van de G5 betreft de volgende gemeenten: Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en
Rijnwaarden. In deze gemeenten staan in totaal 60.170 koopwoningen (StatLine, 2014b). Worden
bovenstaande gegevens doorberekend naar het werkgebied dan zijn er iets meer dan 1300
huishoudens die een betalingsachterstand hebben van meer dan vier maanden op hun
hypotheekschuld. Aangezien een huishouden gemiddeld uit 2,3 mensen bestaat (StatLine, 2014c),
betekent dit dat er ongeveer 3000 mensen in financiële onzekerheid leven binnen het werkgebied
van de G5.
Zoals eerder aangegeven kan een fiscale hypotheekschuld ontstaan doordat het inkomen van een
huishouden daalt door bijvoorbeeld werkeloosheid, echtscheiding of door het overlijden van de
kostwinnaar. Deze aspecten zijn echter meestal alleen maar de aanleiding tot een fiscale
hypotheekschuld. Uit interviews met medewerkers van de afdeling schuldhulpverlening van diverse
gemeenten in het werkgebied van de G5, is gebleken dat de oorzaak van een fiscale hypotheekschuld
meestal het vasthouden aan de levensstandaard is, dus overbesteding van het inkomen nadat
bijvoorbeeld de kostwinnaar zijn baan is kwijtgeraakt. Er worden dan aankopen gedaan met de
creditcard om zo toch ‘normaal’ te kunnen leven. Deze huishoudens zitten dan in een
ontkenningsfase. Wanneer ze erachter komen dat ze niet meer alles kunnen betalen is het meestal te
laat en hebben ze buiten andere schulden om, ook een fiscale hypotheekschuld.
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2.2. KENMERKEN HUISHOUDENS NEDERLAND
Nu de omvang van het probleem bekend is, kan er onderzocht worden welke specifieke kenmerken
huishoudens met een fiscale hypotheekschuld hebben. Eerst zullen de kenmerken van de
Nederlandse bevolking aan bod komen, gevolgd door de kenmerken van de inwoners uit de
stadsregio Arnhem-Nijmegen. Als laatste komen de kenmerken van de inwoners uit het werkgebied
aan bod. Deze gegevens worden aangevuld met data van de gemeenten uit het werkgebied om zo
een goed mogelijk beeld te krijgen van het type huishouden in het werkgebied dat het snelst een
betalingsachterstand van meer dan vier maanden op hun hypotheekschuld heeft.

2.2.1. AANDEEL HUISHOUDENS FISCALE HYPOTHEEKSCHULD
Om duidelijk te krijgen welke huishoudens een fiscale hypotheekschuld hebben, wordt er allereerst
gekeken hoe de samenstelling van een huishouden zorgt voor een fiscale hypotheekschuld. Tabel
2.1. geeft aan hoeveel procent van de huishoudens in een bepaalde samenstelling een fiscale
hypotheekschuld heeft. Uit de tabel blijkt dat bijvoorbeeld 48% van de alleenstaande mannen onder
de 65 jaar een fiscale hypotheekschuld heeft. Dit is berekent aan de hand van het Loan-To-Value
(LTV) principe. Dit betekent dat de waarde van de hypotheek gedeeld wordt door de waarde van de
woning. Is de uitkomst hoger dan één, dan spreek men van onder water staan. Er is dan een relatief
groot risico op een restschuld bij verkoop van de woning. Uit de tabel is af te lezen dat alleenstaande
personen onder de 65 jaar en huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar vaak onder water staan.
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Tabel 2.1. Percentage huishoudenssamenstelling onder water (StatLine, 2014d).
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2.2.2. LEEFTIJDSCATEGORIE FISCALE HYPOTHEEKSCHULD
Nu duidelijk is dat huishoudens onder de 65 jaar en huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar
vaak onder water staan, zal worden onderzocht welke leeftijdsgroep het vaakst een fiscale
hypotheekschuld heeft. Dit wordt ook gedaan middels het LTV-principe. Uit tabel 2.2. is af te lezen
dat hoe jonger iemand is, hoe vaker diegene een fiscale hypotheekschuld heeft. De jongste groep
staat iets minder vaak onder water dan de groepen erna, dit komt doordat banken na het uitbreken
van de financiële crisis geen hypotheken meer verstrekken die (veel) hoger zijn dan de waarde van de
woning.
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Tabel 2.2. Percentage leeftijdsgroep kostwinnaar onder water (StatLine, 2014d).

In combinatie met tabel 2.1. kan worden gesteld dat personen tot 45 jaar, alleenstaand (met of
zonder kinderen) of samenwonend (met of zonder kinderen) vaak een fiscale hypotheekschuld
hebben.

9

2.2.3. HUISHOUDENS MET EEN VERGROOT RISICO OP EEN BETALINGSACHTERSTAND
Nu duidelijk is welke groep mensen vaak onder water staan, kan er worden gekeken hoe groot het
risico is op een betalingsachterstand. Allereerst zal er onderzocht worden welke huishoudens in een
bepaalde samenstelling een vergroot risico hebben op een betalingsachterstand. De groepen die
interessant zijn bestaan uit alleenstaande onder de 65 jaar, paren met en zonder kinderen jonger dan
65 jaar en eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Dit omdat deze groepen vaak een
woning hebben die onder water staat (zie tabel 2.1.).
Het bepalen van het risico op een betalingsachterstand wordt onderzocht met de Loan-To-Income
(LTI) methode. Met deze methode wordt de hypotheekschuld gedeeld door het inkomen. Dit gebeurt
door middel van het bruto-inkomen of het besteedbaar inkomen. In dit onderzoek wordt uitgegaan
van het besteedbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen is lager dan het bruto-inkomen. Dit komt
omdat hier al de belastingen van afgetrokken zijn, alsmede alimentatie en diverse
verzekeringspremies (StatLine, 2014d). Het CBS (2014d) spreekt van een groot betalingsrisico als het
besteedbaar inkomen meer dan zeven keer zo laag is als de fiscale hypotheekschuld. De kans op een
betalingsachterstand is dan zeer groot. In tabel 2.3. zijn alleen gegevens opgenomen van de
huishoudenssamenstellingen die een fiscale hypotheekschuld hebben. Gekeken is naar de groep die
onder water staat, oftewel met een LTV groter dan één. Deze is gekoppeld aan het aantal mensen die
een LTI hebben hoger dan zeven, oftewel met een groot betalingsrisico. Hierdoor is zichtbaar hoe
groot de kans is dat een huishouden dat onder water staat een betalingsachterstand kan gaan
oplopen.
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Tabel 2.3. Risico op een betalingsachterstand bij een woning onder water gecategoriseerd in huishouden (StatLine, 2014d).

Opvallend is dat alleen alleenstaande en eenouderhuishoudens een grote kans hebben op een
betalingsachterstand als hun woning onder water staat. Dit geldt met name voor kostwinners boven
de 65 jaar. Dit komt vooral doordat ze geen zicht hebben op een financiële impuls in de vorm van
een baan, aangezien ze met pensioen zijn. Echter is de groep mensen boven de 65 jaar erg klein,
27.000 van de 1,4 miljoen die onder water staat, oftewel 1,9% van het totaal. Paren zijn
tegenwoordig meestal tweeverdieners en kunnen een eventuele financiële klap opvangen. Dat
verlaagt hun risico op een betalingsachterstand tot ongeveer 35%.
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2.2.4. LEEFTIJDKLASSEN MET EEN VERGROOT RISICO OP EEN BETALINGSACHTERSTAND
Op dezelfde manier als bij de huishoudensamenstelling is ook de LTI onderzocht van de diverse
leeftijdsklassen met een woning onder water, ten opzichte van het risico op een
betalingsachterstand (tabel 2.4.). Opvallend is dat hoe jonger iemand is, hoe kleiner de kans is op een
betalingsachterstand terwijl hoe jonger iemand is, hoe groter de kans is dat deze persoon onder
water staat (tabel 2.2.). Blijkbaar is het normaal dat hoe jonger men is, des te sneller men onder
water staat. Voor deze groep is dit in de praktijk echter geen probleem omdat relatief weinig
personen van deze groep ook gelijk een betalingsachterstand krijgt (tabel 2.4.). Hoe jonger iemand is,
hoe sneller hij of zij een baan heeft en een hypotheekschuld kan wegwerken, wat de kans op een
betalingsachterstand vermindert. Daarnaast zijn er ook veel paren (StatLine, 2014f) waarvan het
merendeel tweeverdieners zijn en daardoor kunnen zij bij het wegvallen van één inkomen de
hypotheekschuld wel nog voldoen door het andere inkomen. Echter woont meer dan 80% van de
mensen onder de 25 jaar alleen. De reden voor het lage percentage bij deze leeftijdsklasse is dat
ouders financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen tot z’n 21ste. Ook zijn het vaak studenten
die alleen wonen en een bijbaan hebben maar door het CBS wel als hoofdkostwinnaar worden
gezien. Eén derde van de mensen tussen de 25 en 30 jaar woont samen. Tussen de 30 en 35 jaar is
dit meer dan 50% en naar mate de mensen ouder worden loopt dit percentage nog meer op. In
combinatie met het huishoudensamenstelling uit tabel 2.3. kan worden geconcludeerd dat
alleenstaande kostwinnaars boven de 65 jaar een hogere kans hebben op een betalingsachterstand,
aangezien deze geen zicht hebben op een nieuwe baan, of een stijging in inkomen om een eventuele
betalingsachterstand ongedaan te kunnen maken. Zoals eerder vermeld is het aandeel personen
boven de 65 jaar maar 1,9% van het totaal, wat niet wegneemt dat het een kwetsbare groep is.
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Tabel 2.4. Risico op een betalingsachterstand bij een woning onder water gecategoriseerd in leeftijd (StatLine, 2014d).

Uit de tabel kan worden opgemerkt dat de leeftijd van de hoofdkostwinnaar en het
huishoudensamenstelling niet te combineren zijn voor het vaststellen van het risico op een
betalingsachterstand. Uit tabel 2.1. is af te lezen dat vooral de huishoudens met kostwinners onder
de 65 jaar vaak onder water staan en tabel 2.2. geeft aan dat kostwinnaars onder de 45 vaak onder
water staan. Echter zijn van de leeftijdsgroepen weinig gegevens beschikbaar. Dit betekent dat in dit
onderzoek vanaf nu alleen gebruik word gemaakt van huishoudsamenstellingen. Onder de
huishoudsamenstellingen vallen ook de leeftijdsgroepen vanaf 45 tot 65 jaar, waarvan eerst was
geconcludeerd dat deze niet interessant waren. Op deze manier worden ze toch meegenomen.
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2.2.5. AANTAL HUISHOUDENS MET EEN BETALINGSACHTERSTAND OP DE HYPOTHEEK
Nu duidelijk is hoeveel procent van de Nederlandse bevolking uitgesplitst in huishoudsamenstelling
onder water staat (zie tabel 2.1.) en hoeveel procent daarvan een hoog risico heeft op een
betalingsachterstand (tabel 2.3.), kan er met het gegeven dat er in Nederland 100.581 huishoudens
zijn die een betalingsachterstand hebben op hun hypotheek (Bureau Krediet Registratie [BKR], 2014),
een berekening worden gemaakt van de hoeveelheid huishoudens van elk type met een
betalingsachterstand, zie onderstaande voorbeeld berekening.
Voorbeeld berekening (Alleenstaande man, tot 65 jaar)
Aantal alleenstaande man, tot 65 jaar, LTV > 1:
Aantal alleenstaande man, tot 65 jaar, LTI > 7:
% aantal mannen vergroot betalingsrisico:

180.000
149.000
149.000/180.000 x 100% = 83%

Wegingsfactor bepalen:
Totaal aantal wegingsfactoren alle huishoudens:

83% x 149.000 = 123.000
475.000

Wegingspercentage bepalen:

123.000/475.000 x 100% = 26%

Aantal alleenstaande mannen, tot 65 jaar met
een betalingsachterstand op de hypotheek:

26% x 100.581 = 26.138

In het voorbeeld is gebruik gemaakt van de huishoudsamenstelling van alleenstaande mannen jonger
dan 65 jaar. In totaal zijn er in Nederland 180.000 alleenstaande mannen met een hypotheek onder
water. 149.000 hiervan heeft een groot risico op een betalingsachterstand, oftewel 83%. Deze 83%
wordt maal 149.000 gedaan om de wegingsfactor te bepalen. Om het percentage te kunnen
uitrekenen van het aantal alleenstaande mannen onder de 65 jaar die een hypotheekachterstand
hebben van meer dan vier maanden, is het totaal aantal aan wegingsfactoren nodig. Dit is van alle
huishoudsamenstellingen opgeteld 475.000. Dit wordt gedeeld door 123.000 om zo het
wegingspercentage te bepalen. De uitkomst van het wegingspercentage is 26%. Vermenigvuldig dit
met de 100.581 Nederlandse huishoudens met een betalingsachterstand, dan zijn er in Nederland
26.138 alleenstaande mannen onder de 65 jaar die een betalingsachterstand hebben op hun
hypotheek van meer dan vier maanden. Deze berekening wordt ook gemaakt voor de overige
huishoud-samenstellingen. Het resultaat van alle berekeningen is weergegeven in tabel 2.5.
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Tabel 2.5. Aantal huishoudens met betalingsachterstanden op hun hypotheek.
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Uit tabel 2.5. zijn vele conclusies te trekken. De groepen die niet interessant zijn, zijn bijvoorbeeld de
paren zonder kinderen (9,7% van het totaal). Zij zijn meestal tweeverdieners en kunnen na een tijdje
hun hypotheek weer voldoen. Dit geldt uiteraard ook voor de paren met kinderen, echter hebben
deze meer uitgaven en daardoor is het voor hun moeilijker om uit de schulden te komen, vandaar
dat deze groep wel interessant is. Ook de personen die ouder zijn dan 65 jaar zijn niet interessant
(21,4% van het totaal). Zij hebben vaak voor de rest van hun leven een vast inkomen in de vorm van
een pensioen en AOW. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat deze huishoudens in woningen wonen
met een WOZ-waarde die hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde (StatLine, 2014d). Deze
huishoudens zouden dan kleiner kunnen gaan wonen en zo hun schulden aflossen.
De alleenstaande man jonger dan 65 jaar is de grootste groep (26.138), gevolgd door de gezinnen
met kinderen (18.644). Op de derde plaats staan de alleenstaande vrouwen onder de 65 jaar
(14.792). Hierna komen de eenoudergezinnen (9.750). Deze vier typen huishoudens zijn goed voor
69% van alle huishoudens die een betalingsachterstand hebben van meer dan vier maanden.
Het huishoudtype alleenstaande man of vrouw, tot 65 jaar is de grootste groep (40,6% van het
totaal). Alleenstaande mensen geven meer geld uit, omdat deze groep op deze manier aansluiting
zoekt op het sociale vlak (Mead e.a., 2011). Ook sociale status in de vorm van merkproducten is van
deze tijd. Personen die status aan die producten ontlenen hebben ook meer kans op schulden
(Nelissen e.a., 2011). Alleenstaande mensen nemen doorgaans vaak individuele beslissingen op
financieel vlak, ze hebben echter geen partner waarmee ze kunnen overleggen over bepaalde
uitgaven om deze wel of niet te doen. Hierdoor kunnen alleenstaanden moeilijker rondkomen
(Antonides e.a., 2008). De levensstijl tussen mannen en vrouwen verschilt gekeken naar het uitgaven
patroon. Mannen zijn meer gericht op de korte termijn en vinden luxe belangrijk. Vrouwen
daarentegen zijn gevoeliger voor verleidingen. Wel letten vrouwen beter op wat ze kunnen uitgeven,
ze zijn meer saldo bewust en zijn zich bewuster van de vaste lasten (Madern & van der Burg, 2012).
Dit laatste verklaart het verschil in betalingsachterstand op de hypotheek tussen alleenstaande
mannen en vrouwen onder de 65 jaar. Het aantal alleenstaande mannen onder de 65 jaar met een
betalingsachterstand is namelijk bijna twee keer zo hoog is dan het aantal alleenstaande vrouwen
met een betalingsachterstand.
Huishoudens bestaande uit paren met kinderen (18,5% van het totaal) zijn zoals eerder aangegeven
vaak tweeverdieners en kunnen een eventuele financiële klap, zoals het verlies van een kostwinnaar,
meestal wel opvangen. Kinderen kosten echter meer geld dan een paar voor de geboorte van hun
eerste kind denkt (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting [NIBUD], 2009). Meer dan 25% van de
paren komt hiermee in aanraking. De uitgaven die dan extra gedaan worden zijn energie, kleding,
uitstapjes en kinderdagopvang. Raakt één van de twee kostwinners zijn baan kwijt en blijft het
huishouden leven naar het uitgavepatroon wat men gewend is, dan zal het niet lang duren voordat
dit huishouden in financiële problemen komt en uiteindelijk een betalingsachterstand op zijn
hypotheek heeft van meer dan vier maanden.
Aangezien steeds meer mensen gaan scheiden, komen er steeds meer eenoudergezinnen bij. De
groep eenoudergezinnen met een betalingsachterstand van meer dan vier maanden is ongeveer 10%
van alle huishoudens met een betalingsachterstand van meer dan vier maanden. Deze groep is nog
gevoeliger voor financiële problemen bij het kwijtraken van hun baan. Er is dan geen partner met een
inkomen. De kinderen moeten worden onderhouden en als er dan ook nog eens alimentatie betaald
moet worden, dan blijft er maandelijks niets meer over. Dit type huishouden komt dan al snel in de
financiële problemen.
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2.3. KENMERKEN RISICO HUISHOUDENS IN NEDERLAND
Uit de vorige paragraaf blijkt dat de alleenstaande onder de 65 jaar, de gezinnen met kinderen en de
eenoudergezinnen het vaakst in de financiële problemen komen en moeilijk uit de problemen
kunnen komen. Deze type huishoudens dienen daarom nader te worden onderzocht. De kenmerken,
zoals WOZ-waarde eigen woning, woningtype, besteedbaar inkomen en hypotheekschuld zijn
aspecten die straks een belangrijke rol spelen bij de aankoop van de woning van deze huishoudens
door de woningcorporatie.

2.3.1. WOZ-WAARDE
Allereerst wordt onderzocht wat de gemiddelde WOZ-waarde is van de woning waarin een
huishouden woont met een betalingsachterstand van meer dan vier maanden op de
hypotheekschuld. De WOZ-waarde is van belang bij de aankoop van de woning door de
woningcorporatie. Meer hierover is terug te vinden in hoofdstuk drie. In tabel 2.6. zijn de gemiddelde
WOZ-waarden uitgesplitst naar huishoudsamenstelling. De roze lijn is de gemiddelde WOZ-waarde
van alle woningen van huishoudsamenstellingen die een betalingsachterstand hebben, ook van de
huishoudens die in dit onderzoek verder buiten beschouwing worden gelaten.
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Tabel 2.6. Gemiddelde WOZ-waarde woningen van huishoudens met een betalingsachterstand (StatLine, 2014d)

Alleenstaande mannen en vrouwen wonen doorgaans in een woning die ongeveer 60.000 euro onder
het gemiddelde ligt. Dit is te verklaren doordat alleenstaanden minder inkomen hebben dan
tweeverdieners, dus minder hypotheek kunnen afsluiten, maar ook omdat ze minder woonruimte
nodig hebben dan bijvoorbeeld een paar met kinderen. Paren met kinderen wonen in woningen die
boven het gemiddelde liggen. Dit zijn of waren meestal tweeverdieners en zo konden ze een hogere
hypotheek afsluiten dan alleenstaanden. Ook woont dit type huishouden in een duurdere woning
omdat ze meer woonruimte willen en/of nodig hebben voor hun kinderen. De eenoudergezinnen
wonen in woningen met een WOZ-waarde wat op, of net onder het gemiddelde ligt. Dit type
huishouden woont iets goedkoper dan de paren met kinderen omdat ze minder inkomen hebben.
Wel hebben ze net zoveel woonruimte nodig als de paren met kinderen.
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2.3.2. WONINGTYPE
De gemiddelde woningwaarde van de woningen waarin de verschillende huishoudtypes wonen is
bekend en daar kan nu het woningtype aan worden gekoppeld. De huishoudtypes zijn van zes
soorten teruggebracht naar drie soorten, zie tabel 2.7. In deze tabel is in percentages het woningtype
weergegeven waarin een bepaald huishoudtype woont.
0%

Eenpersoonshuishouden

10%
6%
6%

20%

9%

Paar met kinderen

30%

40%

9%

20%
19%
35%

14%
31%

Vrijstaand

2-onder-1-kap

70%

58%

10%

Eenoudergezin

60%

20%

15%

6%

50%

Hoekwoning

40%

Tussenwoning

Flats e.d.

Tabel 2.7. Woningtype naar huishoudsamenstelling (StatLine, 2014g).

Eenpersoonshuishoudens, ook wel de alleenstaanden genoemd, wonen doorgaans in een flat.
Volgens het CBS is dit een deel van een meergezinswoning, zoals een appartement, studio, etage-,
bovenof
benedenwoning, portiekwoning of maisonnette (StatLine, 2014g). Dit soort type woning is doorgaans
goedkoper dan een eengezinswoning. Uit tabel 2.6. blijkt ook dat alleenstaanden gemiddeld
genomen in goedkope woningen wonen.
Paren met kinderen wonen meestal in een woning met een WOZ-waarde hoger dan het gemiddelde,
zie tabel 2.6. Dit type huishouden woont dan ook meestal in een eengezinswoning, welke duurder is
dan een meergezinswoning. Het merendeel van dit huishoudtype woont in een tussenwoning, echter
wonen er ook veel in vrijstaande- en 2-onder-1-kap woningen. Een vrijstaande woning is doorgaans
duurder dan een tussenwoning. Dit kan het WOZ-waarde gemiddelde uit tabel 2.6. verklaren.
Eenoudergezinnen hebben het meestal niet zo breed als tweeoudergezinnen. Dit komt omdat er
maar één inkomen is. Ook kan het zijn dat er door een scheiding alimentatie betaald dient te worden
waardoor en nog minder te besteden valt. De meeste eenoudergezinnen wonen in tussenwoningen
gevolgd door de flats. Dit komt overeen met de WOZ-waarde in tabel 2.6. geeft dit een goed beeld
weer. Bij dit type huishouden is het zo dat, hoe goedkoper het soort eengezinswoning, hoe vaker het
voorkomt dat er een eenoudergezin in woont.
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2.3.3. BESTEEDBAAR INKOMEN
Als een woningcorporatie een woning (tijdelijk) zal overnemen, dan zal dit huishouden waarschijnlijk
huur moeten gaan betalen. Het is dan van belang om onderzoeken of dit huishouden de huur wel
kan betalen. Dat wordt onderzocht aan de hand van het besteedbaar inkomen (zie tabel 2.8.).
0%

10%

20%

30%

40%

17%
Alleenstaande man, tot 65 jaar

19%
Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar

1%
3%

15%

Paar, alleen kinderen < 18

1%
1%
Paar, minstens één kind >= 18

6%

16%

7%
Eenoudergezin, alleen kinderen < 18
3%
2%
2%

24%

14%
11%

90%

100%

51%

10%

Eenoudergezin, minstens één kind >= 18

80%

27%
24%
30%

34%

14%

70%

49%

24%

5%
1%
1%

60%

43%

28%

8%

2%
2%

50%

43%

31%
29%

Tot 10 000 euro

10 000 tot 20 000 euro

20 000 tot 30 000 euro

30 000 tot 40 000 euro

40 000 tot 50 000 euro

50 000 euro en meer

Tabel 2.8. Besteedbaar inkomen naar huishoudsamenstelling (StatLine, 2014h).

Het besteedbaar inkomen van alleenstaanden ligt vaak tussen de 10.000 en 20.000 euro per jaar,
gevolgd door alleenstaanden met een besteedbaar inkomen van 20.000 tot 30.000 euro per jaar.
Paren met kinderen verdienen vaker drie á vier keer zo veel, namelijk meer dan 50.000 euro per jaar.
Dit zijn meestal tweeverdieners. Bij het wegvallen van één of beide inkomens, valt het huishouden
ver terug in hun besteedbaar inkomen, waardoor financiële problemen kunnen ontstaan.
Eenoudergezinnen hebben meestal een besteedbaar inkomen van 20.000 tot 30.000 euro per jaar.
Ook hiervoor geldt dat bij werkeloosheid deze huishoudens financieel ver terug vallen. Opvallend is
dat alleenstaanden bijna niet voorkomen in de hogere klassen en paren met kinderen komen niet
vaak voor in de lage besteedbare inkomensklasse.
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2.3.4. HYPOTHEEKSCHULD
Als laatste worden de schulden en hypotheekschuld onderzocht. In tabel 2.9. staat op de verticale as
de hoogte van de schuld uitgedrukt in euro’s. Op de horizontale as staat hoeveel procent van de
huishoudens een bepaalde schuld heeft. De groene lijn geeft de gemiddelde WOZ-waarde aan, de
blauwe lijn de gemiddelde schuld en de roze lijn geeft weer welke schulden er bekend zijn.
Schulden alleenstaande man tot 65 jaar
300000
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0
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Tabel 2.9. Schuld alleenstaande man onder de 65 jaar (StatLine, 2014i).

Bij 66,5% is de schuld van de alleenstaande man onder de 65 jaar (zie tabel 2.9.), net zo hoog als zijn
WOZ-waarde. Dit betekent dat 33,5% schulden heeft, oplopend tot 273.000 euro die dit
huishoudtype niet met de verkoop van zijn huis kan aflossen. Deze groep zal dus in aanmerking
komen voor (tijdelijke) verkoop aan de woningcorporatie.
Hypotheekschuld alleenstaande man tot 65 jaar
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Tabel 2.10. Hypotheekschuld alleenstaande man onder de 65 jaar (StatLine, 2014i).

In tabel 2.10. is alleen de hypotheekschuld opgenomen van alleenstaande mannen onder de 65 jaar.
Het break-even point ligt op 67,4%. Dit betekent dat 32,6% een te hoge hypotheek heeft en daardoor
schulden heeft opgebouwd oplopend tot 223.000 euro.
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De schulden van de alleenstaande vrouw jonger dan 65 jaar zijn weergegeven in tabel 2.11. De
gemiddelde schuld ligt 40.000 euro onder de WOZ-waarde. Echter hebben toch nog 25% van de
alleenstaande vrouwen onder de 65 jaar schulden die groter zijn dan de WOZ-waarde van hun
woning. Deze schulden lopen op tot 204.000 euro. Bijna 40% van de alleenstaande vrouwen jonger
dan 65 jaar zit op het gebied van schulden boven het gemiddelde. Dit kan betekenen dat er een
aantal flinke uitschieters zijn met hele hoge schulden.
Schulden alleenstaande vrouw tot 65 jaar
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Tabel 2.11. Schulden alleenstaande vrouw onder de 65 jaar (StatLine, 2014i).

De volgende tabel (tabel 2.12.) geeft alleen de hypotheekschulden weer van alleenstaande vrouwen
onder de 65 jaar. Uit de gegevens blijkt dat 24,6% een hypotheekschuld heeft, oplopend tot 200.000
euro, die hoger is dan de WOZ-waarde. Bij een verkoop van deze woning blijft dit deel van de
alleenstaande vrouwen onder de 65 jaar zitten met een restschuld die kan oplopen tot 16.000 euro.
Deze groep alleenstaande vrouwen is interessant bij het (tijdelijk) overkopen van hun woning door
een woningcorporatie. Bijna de helft van alle alleenstaande vrouwen onder de 65 jaar zit boven de
gemiddelde hypotheekschuld. Dit betekent dat er veel van dit soort huishoudens zijn met flinke
hypothecaire schulden.
Hypotheekschuld alleenstaande vrouw tot 65 jaar
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Tabel 2.12. Hypotheekschuld alleenstaande vrouw onder de 65 jaar (StatLine, 2014i).
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Paren met kinderen onder de 18 jaar hebben gemiddeld gezien meer schulden dan de WOZ-waarde
van hun woning. Dit verschil is gemiddeld 14.000 euro. 38,5% van deze huishoudens heeft meer
schulden dan de WOZ-waarde van hun woning. Deze schuld kan oplopen tot 398.000 euro. Dit is
147.000 euro schuld ten opzichte van de WOZ-waarde. In de praktijk kan het echter voorkomen dat
de schuld nog hoger is dan de schuld die is weergegeven in tabel 2.13.
Schulden paar met alleen kinderen jonger dan 18 jaar
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Tabel 2.13. Schulden paar met alleen kinderen jonger dan 18 jaar (StatLine, 2014i).

De hypotheekschuld van paren met alleen kinderen jonger dan 18 jaar (zie tabel 2.14.), ligt
gemiddeld 3000 euro onder de gemiddelde WOZ-waarde. 37% heeft echter een hypotheekschuld die
hoger is dan de WOZ-waarde. Volgens tabel 2.14. kan de hypotheekschuld oplopen tot 339.000 euro.
Dit is 88.000 euro verschil ten opzichte van de WOZ-waarde. Bij gedwongen verkoop zou dit
huishouden veel restschuld hebben en in de praktijk zou dit nog hoger kunnen uitvallen. De groep
huishoudens die boven het gemiddelde uitkomen zijn interessant voor een eventuele (tijdelijke)
verkoop van hun woning aan een woningcorporatie.
Hypotheekschuld paar met alleen kinderen jonger dan 18 jaar
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Tabel 2.14. Hypotheekschuld paar met alleen kinderen jonger dan 18 jaar (StatLine, 2014i).
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Paren met kinderen waarvan minstens één kind ouder is dan 18 jaar wonen doorgaans in de duurste
woningen. Deze hebben een WOZ-waarde van gemiddeld 270.000 euro. Gemiddeld ligt hun schuld
70.000 euro lager (zie tabel 2.15.). Echter 16% van dit type huishouden heeft meer schulden dan de
WOZ-waarde van hun woning. Deze schuld kan oplopen tot 340.000 euro, waarna ze bij verkoop van
een woning blijven zitten met een restschuld van 70.000 euro.
Schulden paar met minimaal één kind ouder dan 18 jaar
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Tabel 2.15. Schulden paar met minimaal één kind ouder dan 18 jaar (StatLine, 2014i).

Gekeken naar de hypotheekschuld valt op dat er maar weinig huishoudens zijn die meer
hypotheekschuld hebben dan WOZ-waarde. Dit is volgens tabel 2.16. maar 5%. Het verschil is ook
minimaal, maar maximaal 10.000 euro. Opvallend is dat paren met minimaal één kind ouder dan 18
jaar vaker andere schulden hebben bovenop hun hypotheekschuld. Deze huishoudens zijn voor een
woningcorporatie interessant bij een (tijdelijke) verkoop, aangezien deze huishoudens ook vaak
andere schulden moeten aflossen. Doen ze dit niet op tijd, dan stapelen de rekeningen zich op en
uiteindelijk zal dan ook de hypotheekschuld niet worden voldaan, waardoor er gedwongen verkoop
dreigt. Het opbouwen van schulden gebeurt meestal als er een inkomen wegvalt in een huishouden
en dit huishouden toch vast blijft houden aan de financiële levensstijl waaraan ze zijn gewend, dus
als dit huishouden meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt.
Hypotheekschuld paar met minimaal één kind ouder dan 18 jaar
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Tabel 2.16. Hypotheekschuld paar met minimaal één kind ouder dan 18 jaar (StatLine, 2014i).
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Tabel 2.17. geeft de hoeveelheid schulden weer die eenoudergezinnen met kinderen onder de 18
jaar hebben. 31,3% van deze huishoudens heeft meer schuld dan de WOZ-waarde van hun woning.
Deze schuld kan oplopen tot 322.000 euro. Aangezien de gemiddelde WOZ-waarde 222.000 euro
bedraagt, is dit een verschil van 100.000 euro. Gemiddeld zit een eenoudergezin met alleen kinderen
jonger dan 18 jaar qua schulden maar 6000 euro onder de gemiddelde WOZ-waarde van hun woning.
Schulden eenoudergezin met alleen kinderen jonger dan 18 jaar
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Tabel 2.17. Schulden eenoudergezin met alleen kinderen jonger dan 18 jaar (StatLine, 2014i).

Onderzocht in tabel 2.18. is hoe de hypotheekschuld zich verhoudt tot de gemiddelde WOZ-waarde
en de gemiddelde hypotheekschuld van eenoudergezinnen met alleen kinderen jonger dan 18 jaar.
Gemiddeld ligt hun hypotheekschuld 19.000 euro onder de WOZ-waarde. Echter 20,2% van deze
huishoudens heeft een hypotheekschuld welke hoger is dan de WOZ-waarde. Deze hypotheekschuld
kan oplopen tot 280.000 euro. Bij een eventuele verkoop van de woning blijft dit huishouden achter
met een restschuld van ongeveer 58.000 euro. Dit kan één kostwinnaar niet snel opbrengen als hij of
zij ook kinderen heeft. Op dat moment zullen de schulden zich opstapelen, zeker als hij ook nog eens
zijn baan verliest. Daarom is het voor een woningcorporatie interessant om de woning van dit type
huishouden (tijdelijk) over te kopen.
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Tabel 2.18. Hypotheekschuld eenoudergezin met alleen kinderen jonger dan 18 jaar (StatLine, 2014i).
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Als laatste zijn de eenoudergezinnen met minimaal één kind ouder dan 18 jaar onderzocht op het
gebied van schulden en hypotheekschuld. De schulden van deze huishoudens zijn weergegeven in
tabel 2.19. De gemiddelde WOZ-waarde van dit type huishouden ligt op 245.000 euro. De schuld ligt
gemiddeld op 75.000 euro onder de WOZ-waarde. Maar een klein deel, 12%, heeft meer schuld dan
de WOZ-waarde van hun woning. Deze schuld kan oplopen tot 292.000 euro. Dit is 47.000 euro meer
dan de WOZ-waarde. Als er meerdere schuldeisers zijn kan dit bedrag problemen geven. Er is
namelijk maar één kostwinnaar. De hypotheekschuld wordt dan ook niet meer betaald en zo lopen
deze huishoudens een betalingsachterstand op. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop.
Schulden eenoudergezin met minimaal één kind ouder dan 18 jaar
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Tabel 2.19. Schulden eenoudergezin met minimaal één kind ouder dan 18 jaar (StatLine, 2014i).

Gekeken naar de hypotheekschuld van eenoudergezinnen waarvan minimaal één kind ouder is dan
18 jaar, blijkt dat maar 8% meer hypotheekschuld heeft dan de WOZ-waarde. De hoogste waarde van
de hypotheekschuld bedraagt 272.000 euro. Gemiddeld gezien is dit maar 156.000 euro. Dit is 89.000
euro lager dan de gemiddelde WOZ-waarde van 245.000 euro. De huishoudens met meer dan alleen
een hypotheekschuld zijn het meest interessant voor (tijdelijke) verkoop van hun woning aan een
woningcorporatie aangezien zij de meeste schulden hebben.
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Tabel 2.20. Hypotheekschuld eenoudergezin met minimaal één kind ouder dan 18 jaar (StatLine, 2014i).
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2.4. KENMERKEN RISICO HUISHOUDENS SAMENGEVAT
Het aantal huishoudens en haar kenmerken in de stadsregio Arnhem-Nijmegen en het werkgebied van de G5,
zijn percentueel gezien vergelijkbaar met die van Nederland (StatLine, 2014j; Rijnwaarden, 2014; Lingewaard,
2014; Overbetuwe, 2014; Nijmegen, 2014). Daardoor kan er geconcludeerd worden dat ook de problematiek
percentueel vergelijk baar is met de rest van Nederland. Deze beredenering is nodig aangezien er geen
gegevens beschikbaar zijn op stadsregio- en werkgebiedniveau. In onderstaande tabel zijn de onderzochte
gegevens terug te vinden met alle kenmerken van de risico huishoudens zoals deze tot nu toe zijn onderzocht.
Alleenstaande man, tot 65 jaar Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar Paar, alleen kinderen < 18 jaar
Aantal huishoudens Nederland
Aantal huishoudens Stadsregio
Aantal huishoudens werkgebied
WOZ-waarde
Woningtype
Besteedbaar inkomen per jaar
Percentage aantal huishoudens met
meer schuld dan de WOZ-waarde van
hun woning (onder water)
Maximale schuld
Percentage aantal huishoudens met
meer hypotheekschuld dan de WOZwaarde van hun woning (onder water)
Maximale hypotheekschuld

Tabel 2.21. Overzicht kenmerken risico huishoudens.

Paar, minstens één kind >= 18
Eenoudergezin, alleen kinderen Eenoudergezin, minstens één
jaar
< 18 jaar
kind >= 18 jaar
2496
7862
1888
98
308
74
33
104
25
270000
222000
245000
35% Tussenwoning
40% Tussenwoning
40% Tussenwoning
20% Vrijstaande woning
31% Flats e.d.
31% Flats e.d.
51% 50000 euro en meer
43% 20000-30000 euro
31% 20000-30000 euro
24% 40000-50000 euro
34% 10000-20000 euro
29% 30000-40000 euro

26138
1024
364
186000
58% Flats e.d.
20% Tussenwoning
43% 10000-20000 euro
28% 20000-30000 euro

14792
580
196
184000
58% Flats e.d.
20% Tussenwoning
49% 10000-20000 euro
24% 20000-30000 euro

16148
633
214
251000
35% Tussenwoning
20% Vrijstaande woning
30% 50000 euro en meer
27% 30000-40000 euro

33,50%
273000

25%
204000

38,50%
398000

16%
340000

31,30%
322000

12%
292000

32,60%
223000

24,60%
200000

37%
339000

5%
280000

20,20%
280000

8%
272000

In totaal zijn er 69.324 huishoudens in Nederland die een betalingsachterstand hebben op hun hypotheek (zie
tabel 2.21.). In de stadsregio zijn dit 2.717 huishoudens en in het werkgebied 936. Bij de huishoudtypen paar
met minstens één kind ouder dan 18 jaar, eenoudergezin met alleen kinderen jonger dan 18 jaar en
eenoudergezin met minstens één kind ouder dan 18 jaar is een duidelijk verschil te zien tussen het percentage
huishoudens dat meer schulden heeft dan de WOZ-waarde en het percentage huishoudens dat meer
hypotheekschuld heeft dan de WOZ-waarde. Dit betekent dat deze drie eerder genoemde huishoudtypen veel
andere schulden hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden dat als iemand schulden heeft, deze niet alleen
schulden heeft bij één partij, maar bij meerdere. Ook hebben deze drie huishoudtypen percentueel gezien
minder hypotheekschulden dan de andere huishoudtypen. Dit komt waarschijnlijk omdat deze drie
huishoudens al wat ouder zijn en een gedeelte van hun hypotheek hebben afgelost.

23

2.4.1. AANVRAAG CIJFERS VAN GEMEENTEN IN HET WERKGEBIED
Bij vier gemeenten in het werkgebied (Nijmegen, Lingewaard, Rijnwaarden en Overbetuwe) zijn
interviews afgenomen met medewerkers van de afdeling schuldhulpverlening. Hieronder zijn de
gekregen gegevens schematisch weergegeven. Deze betreffen alleen de gemeente Nijmegen. De
gemeente Overbetuwe heeft geen uitgebreide gegevens voor handen en de gemeenten Lingewaard
en Rijnwaarden gaven aan dat ze deze cijfers niet in hun systemen kunnen opzoeken.
Gemeente Nijmegen
Aantal aanvragen

Oorzaak problemen

Achterstand hypotheek

Totaal schulden
zonder hypotheekschuld
wel met achterstand

Daling inkomen
Einde bedrijf
Echtscheiding
Onvoldoende inzicht
Overbesteding
Overige redenen
Onbekend
Ja
Nee
Onbekend
< 10.000 euro
10.000-50.000 euro
50.000-100.000 euro
> 100.000 euro
Onbekend

Tabel 2.22. Gegevens schuldhulpverlening 2013 gemeente Nijmegen

65
16
16
15
4
4
4
6
27
21
17
3
15
7
3
37

In 2013 zijn er in de gemeente Nijmegen maar 65 aanvragen gedaan voor schuldhulpverlening. Dit is
veel lager dan de 1300 huishoudens in het gehele werkgebied met een betalingsachterstand van
meer dan vier maanden. Monique Engelen, klantmanager schuldhulpverlening gemeente Nijmegen,
beaamt dat nog heel veel gezinnen zich niet hebben gemeld. “De drempel om een gemeentehuis
binnen te stappen is voor veel mensen hoog, omdat ze zich schamen voor de schulden die ze hebben
en bang zijn dat ze door andere mensen worden herkent”. Ook zegt ze dat veel mensen direct met
de schuldeisers en banken contact opnemen en de gemeentelijke schuldhulpverlening “overslaan”.
Esther Diaby, werkzaam op de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Overbetuwe, geeft ook
aan dat mensen inderdaad bang zijn om zich op het gemeentehuis te melden met schulden. “In 2013
hebben zich maar twee huishoudens met een koopwoning gemeld met financiële problemen. Wel
zien we een groei in het aantal vrijwilligers die mensen helpen hun financiën weer op orde te krijgen.
Vorig jaar waren er rond de 50 vrijwilligers actief, nu zijn dat er al meer dan 150”.
Het moge duidelijk zijn dat er veel meer huishoudens zijn met een eigen woning die financiële
problemen en betalingsachterstanden hebben dan dat er zich op dit moment hebben gemeld. De
werkelijke cijfers zullen waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Op basis van het gegeven dat er in de
kleine gemeente Overbetuwe al 150 vrijwilligers actief zijn om mensen te helpen hun financiën op
orde te krijgen, kan verondersteld worden dat er veel meer huishoudens met financiële problemen
zijn dan het aantal dat bekend is bij de gemeenten.
Een topje van de ijsberg is dus zichtbaar, maar hoe kan de rest zichtbaar worden en eventueel
geholpen worden door een woningcorporatie? Om de rest van de huishoudens te kunnen bereiken
moet de woningcorporatie contact zoeken met hypotheekverstrekkers in hun werkgebied. Denk
hierbij aan banken en verzekeraars. Maar ook met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en
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met Vereniging Eigen Huis kan contact worden gezocht. Deze instellingen weten soms ook welk
huishouden een betalingsachterstand van meer dan vier maanden op de hypotheek heeft. Als de
hypotheekverstrekkers weten dat een huishouden hun hypotheekschuld niet meer kan voldoen en
als de schulden van dit huishouden alleen maar oplopen, dan kan deze hypotheekverstrekker contact
opnemen met de woningcorporatie met de vraag voor een tijdelijke woningovername door de
corporatie.

2.5 CONCLUSIE
In Nederland zijn er 100.581 huishoudens die onder water staan en die een betalingsachterstand op
hun hypotheek hebben van meer dan vier maanden. Dit is ongeveer 7,14% van alle huishoudens die
onder water staan. 69.324 huishoudens hiervan zijn de zogenoemde risicohuishoudens. Deze
huishoudens bestaan uit de alleenstaande onder de 65 jaar, de gezinnen met kinderen en de
eenoudergezinnen. Deze verschillende type huishoudens komen het vaakst in de financiële
problemen en daarbij kunnen ze moeilijk uit de problemen komen. De kenmerken, zoals WOZwaarde eigen woning, woningtype, besteedbaar inkomen en hypotheekschuld zijn aspecten die
straks een belangrijke rol spelen bij de aankoop van de woning van deze huishoudens door de
woningcorporatie.
Het aantal risicohuishoudens, woonachtig in de stadsregio Arnhem-Nijmegen is 2. In het werkgebied
van de G5 zijn dit 936 risicohuishoudens. Het aantal huishoudens dat zich meldde bij
schuldhulpverlening in de gemeente Nijmegen ligt vele malen lager dan de 936 huishoudens in het
werkgebied. Dit komt doordat mensen de stap voor hulpverlening niet durven te zetten, of dat deze
mensen zich rechtstreeks melden bij de schuldeiser en daarmee afspraken maken. Wel wordt door
de gemeenten toegegeven dat het schuldenprobleem vele malen hoger ligt dan wat uitgedrukt is in
cijfers. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat er 936 risicohuishoudens in het werkgebied wonen.
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3. WONINGAANKOOP DOOR WONINGCORPORATIE
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke middelen een woningcorporatie heeft om een woning te
kopen. Gekeken zal worden naar de Daeb regeling, de maximale aankoopprijs en bijpassende
huurprijs. De aangekochte woning moet ook passen binnen het beleid van de woningcorporatie. In
dit onderzoek is gebruik gemaakt van het beleid van Woonstichting Valburg, het stagebedrijf
waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Hiermee wordt de tweede deelvraag beantwoord. Daarna
wordt een koppeling gemaakt tussen de risicohuishoudens omschreven in hoofdstuk twee en de
aankoopmogelijkheden die een woningcorporatie heeft. Zo kan een beeld geschetst worden van het
soort huishouden dat daadwerkelijk geholpen kan worden. Dit beantwoord deelvraag drie, de
uiteindelijke doelgroep van de woningcorporatie waarvan een woning (tijdelijk) kan worden
overgenomen.

3.1. DAEB REGELING
Op het moment van schrijven ligt er bij de tweede kamer een wetsvoorstel voor herziening van de
Woningwet. Dit wetsvoorstel is op 24 juli naar de tweede kamer verzonden. Verwacht wordt dat dit
wetsvoorstel in het najaar wordt goedgekeurd (Aedes, 2014). Daarom is in dit onderzoek gekozen om
te werken met de nieuwe (aankomende) regelgeving. Gekeken is naar de aankoopmogelijkheden in
het Daeb-gedeelte, aangezien daarin beschreven is wat de kerntaken zijn van een woningcorporatie.
Volgens minister Blok (Wonen en Rijksdienst) moeten woningcorporaties zich meer gaan richten op
hun kerntaken, het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen (NOS, 2014).
In de “Nota van toelichting concept AMvB herziene Woningwet (BTIV)” staan de volgende punten
welke van toepassing zijn voor een woningcorporatie bij aankoop, verhuur en verkoop van een
woning, behorende in het Daeb-gedeelte (Rijksoverheid, 2014a).

3.1.1. AANKOOP VOORWAARDEN
Voor de aankoop van woningen zijn geen specifieke regels opgesteld. In de Woningwet staan alleen
eisen die betrekking hebben op het bestaande bezit en de taken die een woningcorporatie mag
uitvoeren. Het verhuren van woningen is en blijft hun kerntaak. Wel is het zo dat zij verschillende
soorten maatschappelijk vastgoed niet meer mogen ontwikkelen/aankopen. Mocht het zo zijn dat
een woningcorporatie toch niet-Daeb activiteiten wilt uitvoeren, dan dient zij dit af te splitsen. Dit
kan administratief of juridisch. Eventuele aankopen kunnen gefinancierd worden met Daeb geld met
een rente van 1,5% bovenop de staatslening rentepercentage.

3.1.2. VERHUUR VOORWAARDEN
Om te voldoen aan de Daeb regelgeving, zoals deze omschreven is in de herziening Woningwet, zijn
er een aantal eisen die betrekking hebben op de verhuur van het woningbezit. Zo mag de huur voor
Daeb woningen maximaal €699,48 bedragen. Ook voor het toewijzen van deze woningen zijn regels.
Hieronder staan deze puntsgewijs opgesteld.
• 80% van deze woningen moet worden toegekend aan huishoudens met een inkomen onder de
€34.687,- per jaar.
• 10% van deze woningen mogen worden toegekend aan huishoudens met een inkomen tussen de
€34.687,- en €38.000,- per jaar. Deze 10% geldt voor vijf jaar om de overgang te versoepelen.
Daarna dienen deze woningen toegewezen te worden aan huishoudens met een inkomen onder
de €34.687,- per jaar.
• 10% van deze woningen mag een woningcorporatie toewijzen aan huishoudens met een
inkomen dat hoger ligt dan vastgesteld. Voorwaarde is wel dat huishoudens met persoonlijke,
sociale of andere omstandigheden voorrang moeten krijgen op deze woningen.
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Woonstichting Valburg heeft in haar beleid aangegeven dat ze in de toekomst niet-Daeb vastgoed
wilt afstoten door middel van verkoop. Als een woning wordt aangekocht en daarna wordt verhuurd,
dan dient deze te passen in het Daeb-segment. Met bovenstaande punten dient dan rekening te
worden gehouden.

3.1.3. VERKOOP VOORWAARDEN
Aangezien Woonstichting Valburg in de toekomst alleen een portefeuille wilt exploiteren die geschikt
is voor het sociale huursegment en als dit beleid wordt meegenomen bij de aankoop van een woning
van een huishouden in financiële problemen, dan moet de woning die gekocht wordt ook passen in
de wetgeving van het sociale huursegment. Voor de verkoop van deze woningen is in de herziening
Woningwet ook het een en ander opgenomen, te weten:
• Bij een lege woning kan een woningcorporatie de woning verkopen voor minimaal 90% en
maximaal 100% van de marktwaarde.
• Bij een verhuurde woning kan een woningcorporatie de woning aan de zittende huurder
verkopen voor minimaal 75% van de marktwaarde en voor maximaal 100%.

3.2. HYPOTHEEKLASTEN HUISHOUDENS
De huur van de woning mag niet hoger zijn dan de netto hypotheeklasten van het betreffende
huishouden. Er is gesteld dat het betreffende huishouden met het verschil tussen de huur en de
netto hypotheeklasten de schulden moet kunnen aflossen. Er is vanuit gegaan dat een
betalingsachterstand is ontstaan omdat de maandelijkse hypotheeklasten niet meer konden worden
voldaan doordat dit huishouden gelijktijdig andere schulden aan het aflossen was. Dit komt doordat
een huishouden met schulden vaak verschillende schulden heeft zoals online schulden en
creditcardschulden. Echter is elke situatie waarin een huishouden verkeerd uniek, daarom zal voor
elk individueel geval onderzocht moeten worden wat ze moeten aflossen aan schulden en wat ze dan
kunnen betalen aan huur. Als voorbeeld: een huishouden heeft netto hypotheeklasten van €700,per maand. Na verkoop van hun woning aan de woningcorporatie betalen ze een huur van €400,- per
maand. Dit is een verschil van €300,- per maand. Als dit huishouden elke maand dit bedrag vijf jaar
lang gebruikt om zijn schulden af te betalen, dan kan dit huishouden in dit voorbeeld €18.000,- aan
schulden wegwerken. Om een goed beeld te krijgen van de hoogte van de maandelijkse netto
hypotheeklasten van elk type huishouden is een berekening gemaakt die gebruikt maakt van de
gemiddelde hypotheekschuld uit tabel 2.21. en van het gemiddelde bruto jaarinkomen (StatLine,
2014d). De berekening is gemaakt met behulp van de Rabo Woonlasten Calculator (Rabobank, 2014).
De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.1.
Gemiddelde
schuld

Gemiddelde
WOZwaarde

Gemiddelde Aflossings- Gemiddeld
restschuld
bedrag per bruto jaarmaand over inkomen
5 jaar

Alleenstaande man,
€ 204.500
€ 186.000
€ 18.500
€ 308 € 52.500
tot 65 jaar
Alleenstaande vrouw,
€ 192.000
€ 184.000
€ 8.000
€ 133 € 45.400
tot 65 jaar
Paar, alleen kinderen <
€ 295.000
€ 251.000
€ 44.000
€ 733 € 91.000
18 jaar
Paar, minstens één
€ 275.000
€ 270.000
€ 5.000
€ 83 € 104.900
kind >= 18 jaar
Eenoudergezin, alleen
€ 251.000
€ 222.000
€ 29.000
€ 483 € 48.700
kinderen < 18 jaar
Eenoudergezin,
minstens één kind >=
€ 258.500
€ 245.000
€ 13.500
€ 225 € 66.100
18 jaar
Tabel 3.1. Netto hypotheeklasten per maand uitgesplitst in huishoudtypes (eigen werk).

Netto
Maximaal
hypotheek- betaalbare
lasten per huurprijs
maand

€ 733

€ 425

€ 688

€ 555

€ 989

€ 256

€ 922

€ 839

€ 899

€ 416

€ 866

€ 641
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De maximale huurprijs is berekend aan de hand van het aflossingsbedrag wat maandelijks nodig is
om de restschuld te voldoen. De maximale huurprijs is gelijk aan de maandelijkse netto
hypotheeklasten minus het maandelijkse aflossingsbedrag. Een paar met alle kinderen jonger dan 18
jaar heeft gemiddeld gezien de grootste restschuld en daardoor mag de huurprijs niet te hoog zijn.

3.3. MINIMALE HUURPRIJS
Om de minimale maandhuur van de woning te kunnen bepalen zal de aankooprijs doorslaggevend
zijn. De maximale huurprijs voor een Daeb-woning bedraagt €699,48. Ook de berekende maximale
huurprijs in tabel 3.1. speelt een rol. Door middel van een berekening kan worden bepaald wat de
minimale huurprijs van een woning moet zijn, zonder verlies te maken. Rekening wordt gehouden
met onderhoudskosten, rentekosten en overige variabele lasten. Woonstichting Valburg rekent voor
onderhoudskosten met €1.300,- per jaar, met een stijging van 3% per jaar en voor de overige
variabele lasten met €1.150,- per jaar, eveneens met een stijging van 3% per jaar. De aankoop van de
woning kan op twee manieren worden gefinancierd, met eigen vermogen of vreemd vermogen. Als
de aankoop wordt gefinancierd met eigen vermogen dan treed er rentederving op. De maximale
rente op een zakelijke spaarrekening met een looptijd van 5 jaar bedraagt 1,85% bij een Reaal
spaardeposito. Bij aankoop door middel van een lening bedraagt de rente minimaal 2,7% (Argenta
Special Line Hypotheek vast voor 5 jaar). Het doel is om de woning van het huishouden met
financiële problemen te kopen en deze dan na vijf jaar weer aan hetzelfde huishouden te verkopen
tegen de aankoopprijs. Als aankoopprijs is als richtlijn de WOZ-waarde genomen. In de tussentijd
heeft de woningcorporatie bovenstaande uitgaven, dus dient de huur deze kosten te dekken.
Hieronder volgt in tabel 3.2. een voorbeeldberekening met bovenstaande gegevens op basis van
interne financiering en de gemiddelde WOZ-waarde van een woning van een eenoudergezin met
alleen kinderen onder de 18 jaar.
Huurprijsberekening met interne financiering
begin jaar 1

eind jaar 1

eind jaar 2

eind jaar 3

eind jaar 4

eind jaar 5

0

1

2

3

4

5

Rentederving

€ 4.107

€ 4.183

€ 4.260

€ 4.339

€ 4.419

Variabele lasten

€ 1.150

€ 1.185

€ 1.220

€ 1.257

€ 1.294

Onderhoudskosten

€ 1.300

€ 1.339

€ 1.379

€ 1.421

€ 1.463

Totale kosten per jaar

€ 6.557

€ 6.706

€ 6.860

€ 7.016

€ 7.177

€ 546

€ 559

€ 572

€ 585

€ 598

Jaar
Investering

Huur per maand
Gemiddelde huur per maand

€ 222.000

Tabel 3.2. Huurprijsberekening met interne financiering (eigen werk).

€ 572

De gemiddelde huur per maand moet lager zijn dan de maximale huur die vastgesteld is in tabel 3.1.
Voor een eenoudergezin met alleen kinderen onder de 18 jaar is dit €416,- per maand. Bij een
investering van €222.000,- resulteert dit in een minimale maandhuur van €572,-. Dit is onder de
toegestane norm van de Daeb-regeling maar boven de maximale huur uit tabel 3.1. Dit geeft een
verschil van €156,- per maand. Als er sprake is van werkeloosheid of een jaarinkomen dat lager is dan
€29.325,- kan het huishouden huurtoeslag aanvragen (Belastingdienst, 2014). Bij een maandhuur van
€572,- heeft dit huishouden, volgens de belastingdienst, recht op €241,- huurtoeslag per maand.
Hierdoor kan dit huishouden wel de minimale huur, die de woningcorporatie nodig heeft om geen
verlies te lijden, betalen.
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De berekening van tabel 3.2. is ook doorgevoerd voor aankoop met behulp van externe financiering
en voor alle andere risicohuishoudens. Bij deze huishoudens is de gemiddelde WOZ-waarde als
uitgangspunt genomen in de berekening. Verder zijn de hoogtes van de huurtoeslag berekend. De
resultaten zijn zichtbaar in tabel 3.3.
Maximale Huur bij
Huur bij
Huurtoeslag
huurprijs interne
externe
financiering financiering
Alleenstaande
man, tot 65 jaar
Alleenstaande
vrouw, tot 65
jaar
Paar, alleen
kinderen < 18
jaar
Paar, minstens
één kind >= 18
jaar
Eenoudergezin,
alleen kinderen
< 18 jaar
Eenoudergezin,
minstens één
kind >= 18 jaar

Overschot na
verrekening
huurtoeslag bij
interne
financiering

Overschot na
verrekening
huurtoeslag bij
externe
financiering

€ 425

€ 514

€ 659

€ 74,00

€ 15

€ 160

€ 555

€ 511

€ 654

€ 72,00

-€ 116

€ 27

€ 256

€ 618

€ 813

€ 267,00

€ 95

€ 290

€ 839

€ 649

€ 858

€ 267,00

-€ 457

-€ 248

€ 416

€ 572

€ 744

€ 241,00

-€ 85

€ 87

€ 641

€ 609

€ 799

€ 241,00

-€ 273

-€ 83

Tabel 3.3. Minimale huurprijzen per huishoudtype en financieringsvorm (eigen werk).

De rode cijfers in tabel 3.3. betekenen dat de bedragen te hoog zijn voor de huishoudens om op te
kunnen brengen. Aankoop middels externe financiering bij bijna alle huishoudtypes niet mogelijk
vanwege de te hoge huurprijs die de woningcorporatie dan moet vragen om geen verlies te lijden. In
combinatie met huurtoeslag kunnen vrijwel alle soorten huishoudens geholpen worden, mits de
aankoop plaats vind middels interne financiering. Het type alleenstaande man tot 65 jaar en paar
met alleen kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de gevraagde huur niet betalen, ook niet met behulp
van huurtoeslag. Bovenstaande uitkomsten zijn voortgekomen uit gemiddelde getallen. Echter dient
er per geval apart gekeken te worden wat een huishouden per maand aan huur kan betalen zodat
deze hun schulden kan afbetalen. Zo kan het zijn dat deze twee typen huishoudens wel de gevraagde
huur kunnen betalen, desnoods met behulp van huurtoeslag.
De groene cijfers in de tabel betekenen dat deze huishoudens een overschot hebben. Met dit
overschot zouden deze huishoudens hun openstaande schulden sneller kunnen afbetalen en
eventueel al sparen in het geval van terugkoop van hun woning zodat ze gedeeltelijk spaargeld
kunnen gebruiken in plaats van een hypotheek.
Als algemene regel kan gesteld worden: hoe hoger de investering, hoe hoger de minimaal te vragen
huur. Bij een te hoge investering kan de huurprijs van de woning boven de €699,48 komen te liggen
waardoor er geen hulp geboden kan worden aan het betreffende huishouden in de vorm van
tijdelijke aankoop. Dit betekent dat de investering bij interne financiering tegen 1,85%, maximaal
€301.500,- mag bedragen. Bij externe financiering tegen 2,7% mag de investering maximaal
€203.000,- bedragen. In de aanleiding van dit onderzoek is gesteld dat een samenwerking was vereist
tussen huiseigenaar, woningcorporatie en bank. Het doel was dat de bank een percentage van de
investering op zich zou nemen zodat het risico verdeeld wordt en er meer geïnvesteerd kan worden.
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Gedurende dit onderzoek is de bank afgehaakt en kan deze gedachtegang verworpen worden,
aangezien niet verzekerd kan worden dat de bank bereid is om een gedeelte van de investering op
zich te nemen. Toch is er onderzoek verricht naar hoe het financiële plaatje eruit zou zien als een
bank wel zou meedoen. Op basis van cijfers van Nederlandse Vereniging van Makelaars [NVM] blijkt
namelijk dat een woning gemiddeld 37% onder de marktwaarde opbrengt bij een gedwongen
verkoop (NVM, 2014). In tabel 3.4. zijn dezelfde uitkomsten weergegeven als in tabel 3.3. alleen is
deze keer gebruik gemaakt van 63% van de WOZ-waarde. Dit verschil is de bank volgens NVM toch
kwijt bij een gedwongen verkoop.
Maximale Huur bij
Huur bij
Huurtoeslag
huurprijs interne
externe
financiering financiering
Alleenstaande
man, tot 65 jaar
Alleenstaande
vrouw, tot 65
jaar
Paar, alleen
kinderen < 18
jaar
Paar, minstens
één kind >= 18
jaar
Eenoudergezin,
alleen kinderen
< 18 jaar
Eenoudergezin,
minstens één
kind >= 18 jaar

Overschot na
verrekening
huurtoeslag bij
interne
financiering

Overschot na
verrekening
huurtoeslag bij
externe
financiering

€ 425

€ 404

€ 495

€ 74,00

-€ 95

-€ 4

€ 555

€ 402

€ 492

€ 72,00

-€ 225

-€ 135

€ 256

€ 470

€ 592

€ 267,00

-€ 53

€ 69

€ 839

€ 489

€ 621

€ 267,00

-€ 617

-€ 485

€ 416

€ 441

€ 549

€ 241,00

-€ 216

-€ 108

€ 641

€ 464

€ 583

€ 241,00

-€ 418

-€ 299

Tabel 3.4. Minimale huurprijzen per huishoudtype en financieringsvorm (eigen werk).

Met behulp van de banken kunnen, aangaande tabel 3.4., huishoudens gemakkelijker geholpen
worden. Middels interne financiering is het mogelijk om elk type risicohuishouden te helpen. Zelfs
middels externe financiering kan met behulp van de banken bijna elk type huishouden worden
geholpen door de woningcorporatie. Dit verhaal wordt in de rest van dit onderzoek niet meer
meegenomen omdat niet aangenomen kan worden dat banken gaan meewerken.

3.4. KWALITEITSEISEN AANGEKOCHTE WONINGEN
Woonstichting Valburg heeft eisen gesteld waar haar bezit op het gebied van technische en
woonkwaliteit aan moet voldoen. Minimaal moeten de woningen voldoen aan het door hen
opgestelde veiligheidskwaliteit (zie bijlage 1). Bij de aankoop van een woning wordt meteen
geïnspecteerd of deze minimaal voldoet aan de veiligheidskwaliteit. Is dit niet het geval, dan worden
maatregelen getroffen om alsnog de woning te laten voldoen aan de veiligheidseis. De eventuele
maatregelen en de aankoopprijs van de woning moet passen binnen het investeringsbudget wat de
gewenste huurprijs oplevert.
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3.5. CONCLUSIE
Uit bovenstaand verhaal kan geconcludeerd worden dat bijna alle huishoudtypes passen in de
doelgroep, de huishoudens die geholpen kunnen worden, van de corporatie behalve het
huishoudtype paar met alleen kinderen onder de 18 jaar. Maar ook dit huishoudtype zou geholpen
kunnen worden als hun schuld kan worden afgelost binnen vijf jaar. Echter dient per geval gekeken
te worden of het huishouden geholpen kan worden door de woningcorporatie. Daarvoor moeten de
huishoudens aan het volgende voldoen:
• De maandhuur moet lager liggen dan de maandelijkse netto hypotheeklasten.
• De maandhuur mag maximaal €699,48 bedragen.
• De schulden moeten met het verschil tussen maandhuur en maandelijkse netto hypotheeklasten
binnen vijf jaar af te lossen zijn.
• Het huishouden moet in staat zijn om de woning na vijf jaar tegen de aankoopprijs terug te
kopen.
Om bovenstaande te kunnen bepalen zijn van het betreffende huishouden de volgende gegevens
benodigd:
• Marktwaarde/WOZ-waarde woning.
• Maandelijkse netto hypotheeklasten.
• Bruto inkomen per jaar.
• Hoogte totale schuld.
• Hoogte hypotheek.
Met deze gegevens kan de minimaal te vragen huur berekend worden. Deze dient dan wel onder de
€699,48 per maand te liggen om binnen het Daeb-segment te passen. Met de maximaal te vragen
huur dient het huishouden per maand genoeg over te houden om hun schulden binnen vijf jaar te
kunnen aflossen, echter moet het niet zo zijn dat de woningcorporatie verlies maakt bij tijdelijke
overname.
De gebruikte gegevens in dit hoofdstuk zijn landelijke gemiddelden. Het is noodzakelijk om per geval
te kijken hoe het huishouden er financieel voorstaat en wat het maximaal aan huur kan betalen,
zodat het ook zijn schulden binnen vijf jaar tijd kan afbetalen.
Verder kan geconcludeerd worden dat alle woningen van risicohuishoudens aangekocht kunnen
worden met behulp van interne financiering. Ook kunnen een aantal woningen aangekocht worden
middels externe financiering. Dus daar waar het mogelijk is, de aankoop financieren met behulp van
externe financiering aangezien het in de praktijk niet mogelijk is om alle woningen aan te kopen via
interne financiering omdat dan de liquiditeit van de woningcorporatie in gevaar kan komen.
Een aandachtspunt is de waardeontwikkeling van een woning. Deze kan gedurende vijf jaar stijgen en
dalen. Waardevermeerdering is niet erg, aangezien een woningcorporatie de woning aan de zittende
huurder mag verkopen tussen de 75% en 100% van marktwaarde. Bij waardedaling lijdt de
woningcorporatie verlies, iets dat niet is gewenst. Volgens cijfers van het CBS (NU.nl, 2014) is er in de
komende jaren een lichte groei te verwachten in de waardeontwikkeling van woningen. Dit betekent
dat de kans zeer klein is dat de waarde van de woning over vijf jaar lager is dan de waarde tijdens
aankoop.
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4. RISICO’S
In dit hoofdstuk worden de risico’s onderzocht die een woningcorporatie in dit traject kan
tegenkomen. Bij het gehele proces zijn een aantal actoren betrokken die ook te maken krijgen met
bepaalde risico’s. Deze risico’s komen in dit hoofdstuk aan bod, alsmede hoe deze risico’s beheerst
dienen te worden. Dit hoofdstuk beantwoordt de vierde deelvraag: welke risico’s lopen de betrokken
partijen en hoe kunnen deze worden beheerst? Alvorens dit kan worden onderzocht, zullen de
redenen waarom iemand een huis wil kopen duidelijk moeten zijn.
De Nederlandse regering voert argumenten om eigenwoningbezit te stimuleren (Smeets, 2014a).
Volgens de Nederlandse regering geeft een eigen woning een verantwoordelijkheidsgevoel
aangaande de eigen woning, profiteren de huiseigenaren van kapitaalgroei, is een
eigenwoningbezitter meer sociaal geïntegreerd in de buurt, geeft het een spreiding aan rijkdom,
heeft een eigenwoningbezitter meer privacy en geeft een eigen woning het gevoel van zelfvervulling.
Ook zijn er partijen die argumenten voeren tegen eigenwoningbezit omdat dit veel risico’s met zich
meebrengt (Smeets, 2014a). Die risico’s zijn onder te brengen in vier categorieën van onzekerheden
te weten, inkomen, rente, huishouden en prijs. Deze onzekerheden hebben risico’s. Inkomen heeft
invloed op de manier van leven. Daalt het inkomen maar stijgt de rente, dan heeft dit effect op de
manier van leven. De manier van leven wordt dan bemoeilijkt. Dit heeft weer invloed op het
huishouden en het onderhoud aan de woning wat weer gevolgen heeft voor de prijs en waarde van
het vastgoed. Hierdoor wordt geconcludeerd dat bijvoorbeeld een daling van het inkomen indirect
invloed heeft op de waarde van het vastgoed.
Deze risico’s, die gelden voor particuliere woningbezitters, kunnen vertaald worden naar risico’s die
betrekking hebben op woningcorporaties. Echter zal in dit onderzoek alleen gekeken worden naar de
risico’s die gelden voor de vooraf gestelde hoofdvraag. Om een duidelijk beeld te schetsen welke
risico’s er allemaal beheerst dienen te worden, zullen deze beantwoord worden met behulp van
risicomanagement. Alvorens deze beantwoordt kunnen worden zal duidelijk moeten zijn wat een
risico precies is en wat risicomanagement inhoudt. Een risico is:
Risico volgens Van Dale (2014):
“ri·si·co
/riziko/
zelfstandig naamwoord; het + de (m); meervoud: risico's
(1525) ontleend aan Italiaans risco, waarschijnlijk van Latijn resecare ((be)snoeien, afsnijden)
Gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen die zich bij iets voordoen”
Risico volgens Smeets (2014b):
“Risico is de onzekerheid dat een negatief gevolg optreedt, waarbij de kans van optreden en het effect de
mate van risico bepalen, maar waarbij tevens een positief gevolg mogelijk is.”

Van Dale (2014) heeft het over een kans dat iets zich voordoet. Daarnaast ziet Van Dale een risico als
iets ernstigs, gelet op de woorden schade, verlies, gevaarlijk en kwade. Smeets (2014b) zegt ook dat
een risico negatief is, althans zo denkt men in het algemeen. Volgens Smeets kan een risico ook een
positief gevolg hebben en is het niet allemaal negatief. Verder zegt Smeets dat de kans dat iets
gebeurt en het effect wat het teweegbrengt de grootte van het risico vaststelt. Risico heeft dus te
maken met de grootte van de kans, het effect en het gevolg.

32

VEILEN? BLIJVEN WONEN!
Nu duidelijk is waaruit een risico bestaat, kunnen de risico’s in kaart worden gebracht en beheerst.
Dit zal gedaan worden met behulp van risicomanagement. Smeets (2014b) definieert
risicomanagement als volgt:
“Risicomanagement is een systematisch en regelmatig onderzoek naar risico’s die mensen, goederen en
activiteiten bedreigen en de formulering en implementering van een beleid, waarmee deze risico’s
tegemoet worden getreden (Smeets, 2014).”

Verder stelt Smeets dat risicomanagement een cyclisch proces is wat herhaald kan worden totdat
men genoeg zekerheid heeft bereikt. Dit proces is weergegeven in afbeelding 4.1.
Risico-analyse
Analyse nieuwe
risico's
Risicobeheersing

Risicorespons

Afbeelding 4.1. Cyclus risicomanagement (Smeets, 2014).

Het risicomanagement volgens Smeets bestaat uit drie stappen:
1. Risicoanalyse: identificatie
2. Risicorespons: maatregelen
3. Risicobeheersing: implementatie/evaluatie
De eerste stap bestaat uit twee sub-stappen; identificeren en kwantificeren. Identificeren is
onderscheid maken tussen bron, gebeurtenis en effect. Kwantificeren is het aantonen van de grootte
van het effect.
Het identificeren van risico’s gebeurt met een risicoboom. Het opstellen van een risicoboom gebeurt
door middel van ervaring (Smeets, 2014b). Daarom zal de risicoboom in dit onderzoek opgesteld
worden in samenwerking met professionals uit het bedrijfsleven en docenten van de TU/e. Een
risicoboom is een hulpmiddel om risico’s in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat geen enkel
risico wordt gemist gedurende het identificatieproces.
De grootte van het effect wordt onderzocht bij kwantificatie van het betreffende risico. Dit is de kans
dat zich iets voordoet maal het gevolg dat het risico heeft op het slagen van bijvoorbeeld het project.
Dit onderzoek kan kwalitatief als kwantitatief plaatsvinden (Gotink, 2010). Bij kwalitatief onderzoek
worden risico’s gesorteerd naar mate van belangrijkheid. Tijdens een kwantitatief onderzoek wordt
een risico uitgedrukt in geld of tijd. Smeets (2014b) stelt dat bij het kwantificatieproces ook de
beïnvloedbaarheid van het risico onderzocht dient te worden. Beïnvloedbaarheid kan in drie groepen
worden geclassificeerd:
1. Klein: risico nauwelijks beïnvloedbaar
2. Gemiddeld: risico verdient alertheid
3. Groot: risico optimaal managen
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De tweede stap in risicomanagement is risicorespons, oftewel hoe te reageren op een bepaalde soort
risico. Dit is afhankelijk van de grootte van het risico en de risicoattitude van de besluitvormer.
Goossens (2007) en Smeets (2014b) geven aan dat er vier responsmogelijkheden zijn, namelijk:
• Accepteren
• Reduceren
• Overdragen
• Elimineren
Smeets (2014b) geeft aan dat er verschillende risicoresponsmogelijkheden van toepassing zijn op
verschillende risico’s. Deze verschillen in mate van effectiviteit. De responsmogelijkheden en
bijbehorende voorbeeldacties zijn weergegeven in tabel 4.2.
Meest effectief
Elimineren

Reduceren

- Gevolgen wegnemen
- Kans wegnemen
- Afwijzen risico
- Herdefinitie
doelstelligen
- Omzeilen risico
- Stopzetten project

Minst effectief
Accepteren

Overdragen

- Reduceren gevolgen - Extern verzekeren
- Segmenteren, faseren - Transfer naar derden
- Reduceren kans
- Delen met derden
- Beproeven
prototypes
- Meer info verwerven
- Inbouwen stopopties
- Bouwlocatie wijzigen
- Experts inschakelen
- Back-up systemen

- Afwachten
- Inbouwen marges
- Onderkennen
- Opstellen
rampenplan

Tabel 4.2. Risicorespons (Smeets, 2014).

Elimineren is als respons de meest effectieve maatregel. Op deze manier worden risico’s vermeden.
Goossens (2007) heeft bovenstaande tabel vertaald naar soorten risico’s en bijbehorende
responsmaatregelen. Dit is weergegeven in afbeelding 4.3.

3

Gevolg

2
1

III
ONGEWENST
RISICO

IV
GROOT
BEDREIGEND
RISICO

4

I
KLEIN
ACCEPTABEL
RISICO

II
NORMALE
ONZEKERHEID

2

1
Kans

2

3

4

3

Gevolg

4

1

III
OVERDRAGEN

IV
ELIMINEREN

I
ACCEPTEREN

II
REDUCEREN

1
Kans

Afbeelding 4.3. Soorten risico’s met responsmogelijkheden (Goossens, 2007)
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De kwadranten zijn gelijkwaardig weergegeven, dit hoeft niet altijd zo te zijn. De grootte van de
kwadranten is afhankelijk van de risicoattitude van de besluitvormer. Bovenstaand geeft een risico
neutrale attitude aan. Bij een risico mijdende attitude hoort een grotere kwadrant bij elimineren en
een kleinere bij accepteren. Bij een risico accepterende attitude, oftewel de besluitvormer is bereid
veel risico te nemen, is de kwadrant van accepteren groter en de kwadrant van elimineren kleiner.
De kwadranten kunnen als volgt worden beschreven:
• Kwadrant I: kleine kans en klein gevolg. Dit betreft een klein risico dat geaccepteerd kan worden.
Dit risico heeft als responsactie het inbouwen van marges (tijd en/of geld), het opstellen van een
rampenplan en een afwachtende houding, oftewel monitoren. Dit laatste is van belang indien
het risico verschuift naar een ander kwadrant.
• Kwadrant II: grote kans en klein gevolg. Dit betreft een risico dat gereduceerd moet worden. Er
zijn voor dit risicotype diverse responsacties voorhanden. Echter is dit een risico met een
normale onzekerheid, dit betekent dat dit risicotype voorspelbaar is en ingecalculeerd kan
worden.
• Kwadrant III: kleine kans en groot gevolg. Dit risico is ongewenst en de bijbehorende
responsmaatregel is overdragen. Dit kan bereikt worden door het risico gedeeltelijk of helemaal
over te dragen aan derden.
• Kwadrant IV: grote kans en groot gevolg. Het is noodzakelijk om dit risico te beheersen door
middel van eliminatie aangezien het een groot bedreigend risico betreft. Het risico kan het slagen
van het desbetreffende project in gevaar brengen.
De laatste stap in de cyclus van risicomanagement is risicobeheersing. Smeets (2014) definieert dit
als volgt:
“Het implementeren van maatregelen die de kans op het behalen van het vereiste effect vergroten (Smeets,
2014).”

Het nemen van maatregelen, die gebaseerd zijn op de grootte, kans, gevolg en responstype, moeten
als doel hebben het verminderen van het risico om het gewenste resultaat te behalen. Dit betekent
dat de maatregelen alleen maar opgesteld kunnen worden als door de besluitvormer is besloten
welk type respons gewenst is. Aan de hand van deze maatregelen kan de cyclus opnieuw worden
doorlopen totdat men voldoende zekerheid heeft bereikt.
In de volgende paragrafen worden deze cycli van het risicomanagement één voor één nader
onderzocht om zo alle risico’s en bijbehorende maatregelen in kaart te brengen zodat het traject, dat
huishoudens met financiële problemen moeten doorlopen, zonder problemen en verrassingen
voltooid kan worden.
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4.1. RISICO IDENTIFICATIE
Risico identificatie vindt plaats middels een risicoboom. Deze bestaat uit aspecten met bijbehorende
risico’s. In dit onderzoek bestaan de aspecten uit de verschillende fases waaruit het proces bestaat.
Deze fases worden samen ook wel het traject genoemd. Er zijn drie fases te onderscheiden, de
aankoopfase, de verhuurfase en de verkoopfase. Deze fases zijn in afbeelding 4.3. weergegeven met
bijbehorende risico’s. Deze risico’s zijn geïdentificeerd middels de eerste stap van risicomanagement,
namelijk het identificeren van risico’s op basis van een bepaalde waarschijnlijkheid of gebeurtenissen
wel of niet gaan plaatsvinden. De risicoboom is opgesteld in samenwerking met professionals van
Woonstichting Valburg en docenten van TU/e.
Bouwkundige staat
woning
Aankoopfase

Verborgen gebreken

Financiering aankoop

Huurachterstand
Risico's gedurende het
traject

Verhuurfase

Nieuwe schulden

Overlijden

Beëindiging contract

Verkoopfase

Terugkopen

Afbeelding 4.3. Risicoboom

4.2. RISICO KWANTIFICATIE
De grootte van het effect van een risico wordt onderzocht bij kwantificatie. Zoals eerder vermeld
betreft dit de invloed van het risico op het project, in dit geval het traject. Beïnvloedbaarheid kan in
drie groepen worden geclassificeerd;
1. Klein: risico nauwelijks beïnvloedbaar
2. Gemiddeld: risico verdient alertheid
3. Groot: risico optimaal managen

36

VEILEN? BLIJVEN WONEN!
De risico’s die voort zijn gekomen uit de risicoboom zullen gekwantificeerd worden op basis van
belangrijkheid en beïnvloedbaarheid. De risico’s staan op de volgende pagina aflopend gesorteerd op
basis van 1: zeer belangrijk, tot 8: minder belangrijk.
1. Beëindigen contract.
Het is van belang dat het huurcontract na de verhuurperiode beëindigd kan worden. Tijdens de
verhuurperiode huurt het huishouden de woning waarschijnlijk met een ‘flinke korting’ gelet op
het puntensysteem. Met een regulier huurcontract heeft een huurder huurbescherming en kan
deze niet zonder geldige reden uit de woning worden gezet of kan de huur flink worden
verhoogd. Er bestaat een redelijke kans dat dit kan voorkomen en het gevolg voor een
woningcorporatie is groot. Daarom is het noodzakelijk om dit risico optimaal te managen.
2. Terugkopen.
Het kan gebeuren dat een huishouden de woning niet kan terugkopen na de verhuurperiode
omdat het daarvoor geen of niet genoeg financiële middelen heeft. De kans dat dit gebeurt, is
aanwezig en het gevolg voor de woningcorporatie is groot, deze blijft met een woning zitten die
misschien niet helemaal past in het beleid en waarvoor minder huur betaald wordt dan dat
wettelijk gezien kan worden gevraagd. Dit risico verdient alertheid.
3. Verborgen gebreken.
De woning kan na aankoop verborgen gebreken vertonen. Dit is niet wenselijk voor een
woningcorporatie omdat de huurders dan kunnen eisen dat deze worden verholpen op kosten
van de woningcorporatie. De kans dat dit risico optreedt, is aanwezig en heeft grote gevolgen.
Dit risico verdient alertheid.
4. Bouwkundige staat woning.
De woning kan in een dusdanige staat verkeren dat het verhuren van de woning niet op een
verantwoorde manier kan plaatsvinden. Het kan ook zo zijn dat de woning niet voldoet aan de
vooraf gestelde bouwkundige eisen. Dit risico komt normaal gesproken niet snel voor maar het
gevolg is redelijk groot en verdient daarom alertheid.
5. Huurachterstand.
Een huishouden zou gedurende het traject een huurachterstand kunnen oplopen. Dit is een klein
risico maar heeft een groot gevolg. Dit risico verdient daarom alertheid.
6. Nieuwe schulden.
Een huishouden kan gedurende het traject nieuwe schulden genereren. Dit is een klein risico
maar met grote gevolgen. Daarom verdient dit risico alertheid.
7. Financiering aankoop.
Bij aankoop van een woning door middel van interne financiering kan het voorkomen dat er te
weinig liquide middelen zijn voor andere projecten. Dit komt vrij vaak voor bij
projectontwikkeling en daarom is het goed beheersbaar en heeft het weinig gevolgen. Dit risico
is dan ook nauwelijks beïnvloedbaar.
8. Overlijden.
De bewoner kan te komen overlijden tijdens de verhuurperiode. Echter is er een zeer kleine kans
dat dit gebeurt en de gevolgen zijn minimaal aangezien het contract dan door een partner kan
worden overgenomen. Dit risico is dan ook nauwelijks beïnvloedbaar.
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4.3. RISICO RESPONS
Nu de risico’s in kaart zijn gebracht middels de risicoboom en de invloed van de risico’s zijn bepaald
met behulp van kwantificatie, kunnen de responsmogelijkheden aan de risico’s worden gekoppeld.
Echter dient eerst het risicoprofiel, welke betrekking heeft op het traject, onderzocht te worden. Het
risicoprofiel is de houding die de woningcorporatie aanneemt ten opzichte van risico’s. Deze is
bepaald aan de hand van het beleid van Woonstichting Valburg. De woningcorporatie heeft voor een
risicomijdend profiel gekozen omdat dit traject niet bij de kerntaken hoort van een
woningcorporatie. Ze wil geen financiële risico’s nemen omdat de meeste woningcorporaties op den
duur overgaan op alleen maar beheer en geen ontwikkeling. Dan past het aankopen van woningen
niet in het beleid. Het risicoprofiel is weergegeven in afbeelding 4.4.

4
Kwadrant I: risico accepteren

3

III

IV

Kwadrant II: risico reduceren
Kwadrant III: risico overdragen

2

Gevolg

Kwadrant IV: risico elimineren

1

I
1
Kans

II
2

3

4

Afbeelding 4.4. Risicomijdend profiel

De risico’s, die gevonden zijn middels de risicoboom, kunnen met behulp van bovenstaand
risicoprofiel, gekoppeld worden aan responsmogelijkheden. Allereerst zal voor elk risico bepaald
moeten worden in welk kwadrant het thuishoort. Dit is af te leiden uit de tekst van paragraaf 4.2.
Tabel 4.5. geeft de risico’s weer met bijbehorende kwadrant/respons.
Risico
Beëindigen contract
Terugkopen
Verborgen gebreken
Bouwkundige staat woning
Huurachterstand
Nieuwe schulden
Financiering aankoop
Overlijden.
Tabel 4.5. Risico respons

Kans
3
2
2
2
1
1
3
1

Gevolg
4
4
4
3
4
4
1
1

Kwadrant/respons
Elimineren
Elimineren
Elimineren
Elimineren
Overdragen
Overdragen
Reduceren
Accepteren

In combinatie met de risicoboom en het risicoprofiel, vormt bovenstaande tabel samen tabel 4.6. Dit
is de risicomatrix. In deze matrix zijn responsmogelijkheden reeds aangedragen, welke verder
uitgewerkt zullen worden in de volgende paragraaf.
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Risico
Aankoopfase

Omschrijving

Oorzaak

De aan te kopen woning voldoet niet aan de minimale
bouwkundige eisen

Achterstallig onderhoud

2

Verborgen
gebreken

Er zijn verborgen gebreken na aankoop van een woning

Geen melding van huurder/vorige eigenaar van
gebreken

2

Financiering
aankoop

Bij aankoop van een woning door middel van interne Niet voldoende liquide middelen beschikbaar binnen
financiering zijn er te weinig liquide middelen voor andere de organisatie
projecten

Gevolg

Score

3
4

3

Groot (3)

Gemiddeld (2)

Invloed

Respons

6

2

Elimineren

Woning opknappen

8

2

Elimineren

Bouwkundige inspectie voor aankoop

Reduceren

Extra huur vragen waar mogelijk om
rentekosten bij andere projecten op te
vangen.

3

1

Klein (1)

Kans x Gevolg

Groot (4)

Redelijk (3)

Aanwezig (2)

Klein (1)

Groot (4)

Kans

Bouwkundige
staat woning

Verhuurfase

Redelijk (3)

Aanwezig (2)

Klein (1)

Risicomatrix traject

1

Maatregel

Huurachterstand Het huishouden kan de huur niet (meer) betalen

Er zijn nieuwe schulden ontstaan

1

4

4

2

Overdragen Het huishouden gedurende het traject laten
monitoren bij schuldhulpverlening

Nieuwe
schulden

Het huishouden kan de schuld niet binnen vijf jaar afbetalen

Er zijn nieuwe schulden ontstaan

1

4

4

2

Overdragen Het huishouden gedurende het traject laten
monitoren bij schuldhulpverlening

Overlijden

De bewoner komt te overlijden en er is geen partner

Diegene die komt te overlijden is een alleenstaande

1

Beëindiging
contract

Het huishouden wil na vijf jaar het huurcontract niet
verbreken

Het huishouden heeft bij een regulier huurcontract
recht op huurbescherming

Terugkopen

Het huishouden kan de woning niet terugkopen na vijf jaar

Niet genoeg financiële middelen beschikbaar

1

1

1

Accepteren -

Verkoopfase
3

2

4

12

4

8

3 Elimineren

2

Elimineren

Clausule in contract of tijdelijk contract

De woning marktconform verhuren of
verkopen middels Slimmer Kopen

Tabel 4.6. Risicomatrix

In combinatie met het risicoprofiel is de risicomatrix tot stand gekomen. Deze combinatie is nodig om
aan te geven welk soort respons het best past bij welk soort risico. Hieronder staan de diverse
responstypes kort uitgelegd.
• Accepteren: de kans dat het risico voorkomt is klein, als het voor komt, dan heeft het weinig
gevolgen voor het traject.
• Overdragen: de kans dat het risico voorkomt is klein, als het voor komt, dan heeft het veel
gevolgen voor het traject.
• Reduceren: de kans dat het risico voorkomt is groot, als het voor komt, dan heeft het weinig
gevolgen voor het traject.
• Elimineren: de kans dat het risico voorkomt is groot, als het voor komt, dan heeft het veel
gevolgen voor het traject.
In de volgende paragraaf worden de risico’s apart besproken en worden de beheerselementen, die in
tabel 4.6. zijn aangedragen om de risico’s te beheersen, verder onderzocht en uitgewerkt.
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4.3. RISICO’S EN BEHEERSELEMENTEN
In deze paragraaf worden de risico’s verder uitgelegd, alsmede de bijbehorende oplossingen om deze
risico’s te beheersen. Deze paragraaf is zo opgebouwd dat de volgorde van de risico’s overeenkomen
met de volgorde in de risicomatrix van het traject.

4.3.1. RISICO: DE AAN TE KOPEN WONING VOLDOET NIET AAN DE MINIMALE
BOUWKUNDIGE EISEN
Dit is niet zozeer een bouwkundig risico, maar meer een financieel risico. Allereerst dient de aan te
kopen woning in een bouwkundige staat te verkeren die geen belemmering vormt voor normaal
gebruik van een woning. Als voorbeeld, een rotte dakconstructie zorgt voor een belemmering voor
het normaal gebruik van de woning. Dit probleem komt, als het goed is, naar voren uit een
bouwtechnisch onderzoek. Daarom is het raadzaam om dit voor aankoop van de woning te laten
uitvoeren. Mochten er ernstige gebreken worden geconstateerd, dan zal de woningcorporatie, naar
alle waarschijnlijkheid, deze na aankoop moeten repareren aangezien een huishouden met financiële
problemen geen financiële middelen heeft om de reparaties te bekostigen. Dit zal dan wel
doorberekend moeten worden in de huur, omdat de investering voor de woningcorporatie ook hoger
wordt. Woningcorporaties hebben in hun Strategisch Vastgoed Beleid opgenomen waaraan hun bezit
minimaal moet voldoen. Buiten het feit dat hun bezit in een goede bouwkundige staat dient te
verkeren, hanteert Woonstichting Valburg haar veiligheidskwaliteit waaraan haar bezit dient te
voldoen (zie bijlage 1). Mocht een woning bij aankoop niet voldoen aan de veiligheidskwaliteit, dan
dienen er ingrepen plaats te vinden waardoor de woning hier wel aan voldoet. Ook de kosten van
deze ingrepen worden in de huurprijs doorberekend.
Risicoscore: kans x gevolg = 2x3=6
Risico responsmethode: elimineren
Risicobeheersing: controleren of de woning bouwtechnisch gezien geen belemmering vormt om
normaal gebruik te kunnen maken van de woning en of deze voldoet aan de eisen gesteld in het
Strategisch Vastgoed Beleid. Voldoet de woning hier niet aan, dan zijn ingrepen noodzakelijk. De
kosten hiervan worden doorberekend in de huurprijs als dit voor het betreffende huishouden
financieel mogelijk is.

4.3.2. RISICO: VERBORGEN GEBREKEN NA AANKOOP VAN EEN WONING
Om te zorgen dat een woningcorporatie na aankoop van een woning niet voor onaangename
verrassingen komt te staan, laat zij meestal een bouwkundige analyse maken van de desbetreffende
woning. Het huishouden waarvan de woning was, kan bij de verkoop verborgen gebreken verzwijgen.
Als de woningcorporatie er niet alles aan heeft gedaan om relevante informatie van de woning op te
vragen, dan komen minder ernstige gebreken voor de rekening van de woningcorporatie (Vereniging
Eigen Huis, 2014c). Een koper heeft een onderzoeksplicht (Vereniging Eigen Huis, 2014d). Deze
bestaat uit:
• Laten uitvoeren van bouwtechnisch onderzoek
• Opvragen erfdienstbaarheid
• Onderzoeken of er kwalitatieve verplichtingen zijn
• Nagaan of er een kettingbeding is
• Opzoeken of er een anti-speculatiebeding is
• Opvragen bestemmingsplan
• Verkrijgen schone grondverklaring
• Nagaan of er erfpacht is
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•
•
•

Onderzoeken of er een huisvestingsvergunning nodig is
Opzoeken of de wet voorkeursrecht gemeente van toepassing is
De koopovereenkomst laten inschrijven bij het Kadaster

Risicoscore: kans x gevolg = 2x4=8
Risico responsmethode: elimineren
Risicobeheersing: door middel van het onderzoeken van bovenstaande punten, zodat voldaan wordt
aan de onderzoeksplicht, zijn eventuele minder ernstige verborgen gebreken niet voor rekening van
de woningcorporatie.

4.3.3. RISICO: BIJ AANKOOP VAN EEN WONING DOOR MIDDEL VAN INTERNE
FINANCIERING ZIJN ER TE WEINIG LIQUIDE MIDDELEN VOOR ANDERE PROJECTEN
Als een woning aangekocht wordt door een woningcorporatie middels interne financiering, dan zijn
er minder liquide middelen vrij voor andere projecten. Dit betekent dat er voor de financiering van
andere projecten externe leningen moeten worden afgesloten. Dit heeft een hogere rente tot gevolg
dan bij interne financiering waar alleen sprake is van rentederving. Om dit financiële verschil in rente
over het totale bezit (gedeeltelijk) op te vangen, kan worden gekeken of het betreffende huishouden
meer huur kan betalen, zonder dat het nog verder in de financiële problemen komt. In hoofdstuk
drie is de methode uitgelegd waarmee de minimum huurprijs vastgesteld kan worden. In dat zelfde
hoofdstuk is ook onderzocht wat een huishouden maximaal aan huur kan betalen. Is het bedrag dat
een huishouden maximaal kan betalen groter dan dat de woningcorporatie nodig heeft, dan kan er
gekozen worden om meer huur te vragen. Het extra beetje huurinkomsten kan de rente op de
externe financiering van andere projecten op deze manier drukken. Echter dient er rekening
gehouden te worden met het feit dat de meeste huishoudens waarvan de woning tijdelijk gekocht
wordt, net dat beetje extra huur niet kunnen betalen.
Risicoscore: kans x gevolg = 3x1=3
Risico responsmethode: reduceren
Risicobeheersing: waar mogelijk meer huur vragen dan dat minimaal nodig is. De huur dient wel laag
genoeg te zijn zodat het huishouden niet verder in financiële problemen komt.

4.3.4. RISICO: HET HUISHOUDEN KAN DE HUUR NIET (MEER) BETALEN
Dit risico heeft betrekking op het huishouden en de woningcorporatie nadat de woning is aangekocht
door de woningcorporatie en het huishouden huur gaat betalen aan de woningcorporatie. De
huurprijs van de woning wordt, zoals uitgelegd in hoofdstuk drie, bepaald door de aankooprijs van de
woning. De vuistregel is: hoe hoger de aankoopprijs, hoe hoger de huur. De huur die gevraagd wordt
dient lager te zijn dan de netto hypotheeklasten van het huishouden. Dit is nodig zodat de
maandlasten worden verlaagd waardoor financiële ruimte ontstaat om schulden af te lossen. Echter
zou het kunnen voorkomen dat een huishouden de huur niet kan betalen en/of de schulden niet kan
aflossen.
Om te voorkomen dat een huishouden de huur niet (meer) kan betalen zal eerst duidelijk moeten
worden hoeveel een huishouden kan betalen aan huur. Daarvoor dienen het inkomen en de
schulden bekend te zijn. Dit zal plaats moeten vinden in samenwerking met de afdeling
schuldhulpverlening van de gemeente. Zij zijn gespecialiseerd in het helpen van huishoudens met
schulden en met het opstellen van een financieel plan om uitgaven te verminderen en schulden af te
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lossen. Kan een huishouden na tussenkomst van de schuldhulpverleners nog de huur niet betalen,
dan kan gekeken worden of het huishouden in aanmerking kan komen voor huurtoeslag, echter is dit
inkomensafhankelijk. De afdeling schuldhulpverlening kan als bemiddelaar optreden tussen
schuldeisers en het huishouden, er kunnen dan afspraken gemaakt over de hoogte van de af te
lossen schuld (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, 2014). Soms hoeft een huishouden niet het
volledige bedrag terug te betalen.
Risicoscore: kans x gevolg = 1x4=4
Risico responsmethode: overdragen
Risicobeheersing: de afdeling schuldhulpverlening begeleidt het huishouden gedurende het hele
traject. Zo kan voorkomen worden dat dit huishouden nieuwe schulden maakt en de huur niet
(meer) kan betalen.

4.3.5. RISICO: HET HUISHOUDEN KAN DE SCHULD NIET BINNEN 5 JAAR AFBETALEN
Voor het huishouden, maar ook voor de schuldeisers/bank, is het van belang dat de schulden binnen
vijf jaar tijd voldaan worden. Er zullen ook huishoudens zijn die te hoge schulden hebben om binnen
vijf jaar tijd af te lossen, of huishoudens die een te laag inkomen hebben zodat ze niet genoeg
kunnen aflossen. In deze gevallen dient samenwerking te worden gezocht met de
schuldhulpverlening van de gemeente. Zij proberen dan een schikking te treffen met de schuldeisers,
ook wel het minnelijk traject genoemd (Raad voor Rechtsbijstand, 2014). Als voorbeeld, een bank zal
meer geld ontvangen als een woningcorporatie de woning koopt, dan als de bank de woning moet
verkopen middels een executieveiling wat gebeurt als een huishouden met een koopwoning in de
WSNP terechtkomt. Het dan nog openstaande bedrag kan, voor zover mogelijk, in termijnen worden
afbetaald. Lukt dit niet, dan is tussenkomst van de schuldhulpverlening noodzakelijk. Een
hypotheek/kredietverstrekker weet, bij aangaan van een lening, dat er een bepaald risico is dat ze
het geld nooit meer terugzien. Echter zal het verlies met tussenkomst van de woningcorporatie voor
een bank kleiner zijn dan bij gedwongen verkoop. Een andere oplossing is om met sommige
schuldeisers afspraken te maken om meer tijd te krijgen om de schulden af te betalen.
Risicoscore: kans x gevolg = 1x4=4
Risico responsmethode: overdragen
Risicobeheersing: de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente dient samen met de schuldeisers
en het betreffende huishouden een minnelijk traject te starten of duidelijke betalingsafspraken te
maken.
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4.3.6. RISICO: DE BEWONER KOMT TE OVERLIJDEN EN ER IS GEEN PARTNER
Het kan voorkomen dat een alleenstaande, die de woning voor vijf jaar huurt, komt te overlijden.
Voor een woningcorporatie betekent dit dat de woning vrijkomt en dat deze of verkocht kan worden
of aan iemand anders verhuurd kan worden. Woont er echter een paar in de woning en komt één
van de twee bewoners te overlijden dan neemt de partner automatisch het huurcontract over. Bij
overlijden van de schuldenaar kan een schuldeiser de schulden proberen te verhalen op de
nabestaanden, mits dat deze de erfenis aanvaarden. Aan een hypotheek zit meestal een
overlijdensrisicoverzekering gekoppeld die na overlijden een deel van de hypotheekschuld aflost
(Geld.nl, 2014).
Risicoscore: kans x gevolg = 1x1=1
Risico responsmethode: accepteren
Risicobeheersing: tegen het risico van overlijden zelf bestaat geen oplossing. Voor een
woningcorporatie betekent dit dat zij een woning hebben die dan weer verhuurd of verkocht kan
worden. Voor een schuldeiser betekent dit in de meeste gevallen dat ze hun geld niet helemaal terug
zien. De premie die geldverstrekkers vragen is in de meeste gevallen ook een dekking bij overlijden
(Geld.nl, 2014).

4.3.7. RISICO: HET HUISHOUDEN WIL NA VIJF JAAR HET HUURCONTRACT NIET
VERBREKEN
Het zou kunnen gebeuren dat een huishouden na een periode van vijf jaar de woning niet wil
terugkopen, maar wil blijven huren. Bij een gewoon huurcontract heeft de huurder huurbescherming
(Juridisch Loket, 2014b). Dit betekent dat een huurcontract niet zomaar beëindigd mag worden door
de woningcorporatie. Als dit huishouden het contract niet opzegt, mag het huishouden volgens de
wet in de woning blijven wonen. Een flinke huurverhoging kan ook na vijf jaar niet plaatsvinden
omdat bij een gewoon huurcontract voor sociale huur, de huur in 2014 verhoogd mag worden met
tussen de 4% en 6,5% (Rijksoverheid 2014b). Het is dus van belang dat het huurcontract stopt na vijf
jaar.
Een type huurcontract dat afgesloten kan worden voor een bepaalde tijd en waarbij de huurder geen
huurbescherming geniet is een huurcontract “naar zijn aard van korte duur”. Dit kan worden
toegepast als de huurder alvast in het pand gaat wonen dat hij gaat kopen (Tijdelijk Wonen Juridisch
Verklaard, 2014). Uit een rechtszaak van 2007 (de Rechtsspraak, 2014) blijkt dat bij een
‘sleutelverklaring’ en ondertekende koopakte met een leveringsakte met leveringsdatum in de
toekomst een huurcontract naar zijn aard van korte duur wettelijk toegestaan is. Echter dient er dan
wel huur te worden betaald tot het moment van afname van de woning. Wordt de woning niet
gekocht, dan heeft de eigenaar het recht om het huurcontract naar zijn aard van korte duur,
eenzijdig te beëindigen.
Risicoscore: kans x gevolg = 3x4=12
Risico responsmethode: elimineren
Risicobeheersing: bij aanvang van de verhuurperiode het huishouden een koop- en leveringsakte
laten tekenen samen met een huurcontract naar zijn aard van korte duur. In het huurcontract dient
goed en duidelijk vermeld te staan waarom het contract voor korte duur is (het doel moet helder
zijn) en voor welke periode het contract wordt afgesloten (begin- en einddatum).
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4.3.8. RISICO: HET HUISHOUDEN KAN DE WONING NIET TERUGKOPEN NA VIJF JAAR
Het kan voorkomen dat een huishouden na de periode van vijf jaar geen hypotheek kan krijgen
omdat dit huishouden negatief geregistreerd staat bij het BKR (Kassa, 2010). Ook kan het zijn dat een
huishouden niet genoeg hypotheek kan krijgen om de woning terug te kopen. Een optie zou zijn om
de woning dan te verhuren tegen een marktconforme prijs.
Een andere oplossing dan het ophogen van de huur naar een marktconforme prijs kan worden
gezocht in maatschappelijk gebonden eigendom (MGE). Een veelgebruikte variant van MGE is
Slimmer Kopen (Trudo, 2014). Bij gebruik van Slimmer Kopen kan het huishouden de woning met een
flinke korting op de marktwaarde kopen. Een voorwaarde is wel dat als het de woning wil verkopen,
het huishouden de woning eerst aan de woningcorporatie moet aanbieden. Eventuele
waardeontwikkeling wordt dan gedeeld.
Risicoscore: kans x gevolg = 2x4=8
Risico responsmethode: elimineren
Risicobeheersing: krijgt het betreffende huishouden na vijf jaar geen hypotheek, dan kan de woning
marktconform worden verhuurd. Krijgt een huishouden we een hypotheek maar is deze niet
voldoende om de woning te kopen, dan is Slimmer Kopen een optie. Mocht de hypotheek hoog
genoeg zijn, dan kan dit huishouden de woning volledig terugkopen.

4.4. CONCLUSIE
Bovenstaande risico’s en hun oplossingen worden meegenomen in het beslissingsmodel welke in het
volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt. Het beslissingsmodel zal worden opgedeeld in drie fases; de
aankoop van de woning door de woningcorporatie; de verhuurperiode; de verkoop/terugkoop van
de woning aan het betreffende huishouden. Bij deze fases horen verschillende risico’s:
Fase 1 (aankoop van de woning door de woningcorporatie)
• De aan te kopen woning voldoet niet aan de minimale bouwkundige eisen
• Verborgen gebreken na aankoop van een woning
• Bij aankoop van een woning door middel van interne financiering zijn er te weinig liquide
middelen voor andere projecten
Fase 2 (de verhuurperiode)
• Het huishouden kan de huur niet (meer) betalen
• Het huishouden kan de schuld niet binnen vijf jaar afbetalen
• De bewoner komt te overlijden en er is geen partner
Fase 3 (de verkoop/terugkoop van de woning aan het betreffende huishouden)
• Het huishouden wil na vijf jaar het huurcontract niet verbreken
• Het huishouden kan de woning niet terugkopen na vijf jaar
Met het meenemen van de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen in het beslissingsmodel
wordt getracht de risico’s zoveel mogelijk te beperken en te beheersen. Verdere uitwerking hiervan
is te vinden in het volgende hoofdstuk.
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5. BESLISSINGSMODEL
Voorgaand onderzoek had als doel om informatie te vergaren die nodig is voor het beantwoorden
van de laatste deelvraag: hoe kunnen we op basis van bovenstaande (deel)vragen een
beslissingsmodel maken?
Een beslissingsmodel, ook wel een beslissingstabel of beslisboom genoemd, is een schematisch
overzicht van het proces voor het afleiden van de volgende stap in een vervolgproces. Iedere
beslisregel van een beslissingsmodel bestaat uit een uitgangspunt (conditie) en een conclusie (actie).
In een boomachtige weergave zijn de uitgangspunten weergegeven als hokken en de takken van de
boom zijn de conclusies die in verbinding staan met andere hokken. De conclusies "JA" en "NEE"
worden gebruikt om de structuur van de als-dan actieregel te weerspiegelen (Witlox, 1998). Verhelst
(1980) omschrijft een beslissingsmodel als volgt:
“Een beslissingsmodel is een tabel die staat voor de volledige reeks van dezelfde exclusieve voorwaardelijke
verklaringen binnen een pre-specificeert probleemgebied. Het toont de mogelijke acties die een
besluitvormer kan volgen op basis van het resultaat van een aantal relevante uitgangspunten. (Verhelst,
1980)”

Verhelst (1980) geeft aan dat het een wetenschappelijk model is voor de weergave van beslissingen
en alternatieve opties ter besluitvorming. Het dient ter ondersteuning voor het maken van
belangrijke beslissingen. Een beslissingsmodel is eenvoudig te interpreteren en te begrijpen.
Er zijn drie methoden om een beslissingsmodel op te stellen (Verhelst, 1980).
1. Een directe methode gebaseerd op simpele beslisregels
2. Een directe methode gebaseerd op complexe beslisregels
3. Een zoekmethode
Al deze methoden hebben dezelfde stappen die doorlopen dienen te worden om te komen tot een
beslissingsmodel. Het verschil in deze methoden is de volgorde van de stappen (Vanthienen en Wets,
1994). In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een directe methode gebaseerd op simpele
beslisregels. Deze methode bestaat uit de volgende vijf stappen:
1. Definitie van de uitgangspunten (condities)
2. Specificeren van beslisregels/conclusies (acties)
3. Opstellen van een concept beslissingsmodel
4. Testen van het beslissingsmodel met behulp van fictieve scenario’s
5. Opstellen van het definitief beslissingsmodel
Witlox (1998) stelt dat bovenstaande stappen in de praktijk niet altijd even gemakkelijk gevolgd
kunnen worden bij het opstellen van een beslissingsmodel vanwege de complexiteit.
De eerste stap is het definiëren van de uitgangspunten, oftewel de condities. Vaak wordt een expert
gevraagd om alle condities te benoemen. Dit wordt gedaan aan de hand van een uitgeschreven
interview of middels een stuk tekst dat opgesteld is door de opdrachtgever. Uit de tekst worden de
condities gehaald. Deze condities worden in het model weergegeven als hokken. De condities dienen
te kunnen worden beantwoord met “JA” of “NEE”.
Dit brengt ons bij de tweede stap, namelijk het koppelen van de condities aan acties. Een actie in dit
model kan zijn “JA” of “NEE”. Deze acties leiden weer tot een volgende conditie. Een actie, ook wel
een beslisregel, is weergegeven als lijn tussen condities (hokken). Het kan worden gezien als een
simpele als-dan actieregel.
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De derde stap is het opstellen van een conceptversie van een beslissingsmodel gebaseerd op
vastgestelde condities en acties. De rangorde van de condities en acties in het model is van belang
voor een goede hiërarchie.
Stap vier is het testen van het concept beslissingsmodel met behulp van fictieve scenario’s. Dit is
nodig om het model te controleren op fouten. Elke beslisactie dient getest te worden.
De laatste stap is het aanpassen van het concept beslissingsmodel op basis van de fouten die
gevonden zijn gedurende het testen. Ook dient er onderzocht te worden of het beslissingsmodel
geoptimaliseerd kan worden door zo weinig mogelijke stappen te doorlopen.
In de volgende paragrafen worden alle stappen doorlopen om tot een definitief beslissingsmodel te
komen die de laatste deelvraag van dit onderzoek beantwoordt.

5.1. DEFINIËREN VAN CONDITIES
Het definiëren van condities gebeurt aan de hand van een stuk tekst aangereikt door de
opdrachtgever. Dit is de eerste stap in het proces tot een beslissingsmodel. In dit onderzoek is er
gebruik gemaakt van een stuk tekst dat is samengesteld uit voorgaande hoofdstukken. De condities
zijn in onderstaande tekst onderstreept.
Allereerst zal er een melding moeten komen bij een woningcorporatie dat er een huishouden in haar
werkgebied is dat een betalingsachterstand heeft van meer dan vier maanden en zo schulden heeft
opgelopen. Deze melding kan komen van schuldeisers/bank, schuldhulpverlening of van het
huishouden zelf. Daarna is het van belang om te weten hoe hoog de investering wordt voor de
woningcorporatie. Deze wordt bepaald aan de hand van de waarde van de woning en eventuele
bouwkundige ingrepen. Dan kan de huurprijs berekend worden die de corporatie moet vragen om uit
de kosten te komen. De huurprijs mag echter niet hoger zijn dan €699,48 want anders valt de woning
buiten het Daeb-segment. Vervolgens kan gekeken worden naar wat het huishouden aan huur kan
betalen. Dit kan eventueel aangevuld worden met huurtoeslag. Kan het huishouden de huur niet
betalen, dan kan er gekeken worden of het mogelijk is om schulden te verminderen middels een
minnelijk traject van de schuldhulpverlening. Mocht het zo zijn dat bovenstaande allemaal mogelijk
is, dan kan de woning aangekocht worden en kan er begonnen worden met de verhuurfase.
Als eerste in de verhuurfase dient het huurcontract getekend te worden. Dit dient een contract te
zijn op basis van naar aard zijnde korte duur. Tijdens de verhuurfase zou het kunnen voorkomen dat
het huishouden huurachterstand oploopt. Mocht dit zo zijn, dan dient schuldhulpverlening het
huishouden te begeleiden en eventueel een minnelijk traject te starten om schulden te verminderen.
Ook kan het gebeuren dat het huishouden nieuwe schulden maakt tijdens de verhuurfase. Ook
hierbij geldt ingrijpen door schuldhulpverlening. Het laatste risico dat zou kunnen gebeuren tijdens
verhuur is het overlijden van de huurder. Als het een 1-persoonshuishouden betreft dan komt de
woning na overlijden leeg te staan en kan de woningcorporatie de woning op de vrije markt
verkopen. Bij een 2- of meerpersoons huishouden kan een medehuurder het contract overnemen en
loopt de huur door tot het einde van het contract.
Nadat het contract is geëindigd kan er gekeken worden of het betreffende huishouden in de woning
wil blijven wonen. Mogelijk zou kunnen zijn dat het huishouden ervoor kiest om te verhuizen. In dat
geval kan de woningcorporatie de woning verkopen op de vrije markt. Wil het huishouden wel in de
woning blijven wonen, dan dient te worden onderzocht of het huishouden genoeg hypotheek kan
krijgen. Is dit niet het geval dan zou de woning verkocht kunnen worden op basis van Slimmer Kopen
of de woning kan verhuurd worden tegen marktconforme prijs. Heeft het huishouden wel een
hypotheek die hoog genoeg is, dan wordt het huishouden voor 100% eigenaar van de woning.
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5.2. OPSTELLEN VAN BESLISREGELS
Het verhaal uit voorgaande paragraaf vertaalt zich vervolgens in condities met bijbehorende
actieregels, oftewel beslisregels. Deze dienen, als ze gekoppeld worden aan een actieregel “JA” of
“NEE”, vragend van aard te zijn. De beslisregels worden opgesteld op basis van ervaring. De
condities, met bijbehorende beslisregels zijn terug te vinden in afbeelding 5.1., het concept
beslissingsmodel. Het is van belang dat de condities uitputtend en eenduidig geformuleerd worden.
Dit betekent dat ze alleen met “JA” of “NEE” te beantwoorden zijn. Mocht er geen gebruik worden
gemaakt van een beslisregel, dan wordt er automatisch doorgegaan met de volgende stap in het
model.

5.3. CONCEPT BESLISSINGSMODEL
De derde stap in het proces om tot een gedegen beslissingsmodel te komen is de vertaling van de
condities met bijbehorende beslisregels naar een beslissingsmodel. Allereerst dient er een concept
versie te worden gemaakt. Het concept beslissingsmodel is weergegeven in afbeelding 5.1. Het
beslissingsmodel dient gelezen te worden van boven naar beneden. Bij elke stap is uitleg gegeven
welke acties genomen dienen te worden.
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Afbeelding 5.1. Concept beslissingsmodel
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5.4. TESTEN CONCEPT BESLISSINGSMODEL
Afbeelding 5.1. op de vorige pagina is een concept van het beslissingsmodel dat voortgekomen is uit
voorgaande hoofdstukken. Dit concept zal getest worden door middel van een aantal fictieve
voorbeeldsituaties. Het testen van dit concept wordt gedaan om na te gaan of het beslissingsmodel
nog enige fine tuning behoeft. In deze fictieve voorbeeldsituaties is bij berekeningen gebruik
gemaakt van interne financiering aangezien in hoofdstuk drie geconcludeerd is dat zonder hulp van
een bank, externe financiering niet haalbaar is.

5.4.1. FICTIEVE SITUATIE 1
In deze case wordt gebruikt gemaakt van de volgende gegevens:
• Paar met kinderen allemaal jonger dan 18 jaar
• €25.000,- schuld
• Inkomen €29.000,- bruto per jaar
• Werkloos
• WOZ-waarde €230.000
• Netto maandelijkse hypotheeklasten bedragen €900,-

5.4.1.1. STAP 1: BEPAAL DE INVESTERING
De WOZ-waarde van de woning bedraagt €230.000,-. De woning blijkt niet te voldoen aan de
minimaal gestelde bouwkundige eisen en om dit te verhelpen is een investering nodig van €20.000-.
Daarnaast zijn er ook nog andere kosten, zoals kosten koper en overdrachtsbelasting. Dit ligt meestal
rond de vijf procent van de koopsom, in dit geval is dat vijf procent van €230.000,- oftewel €11.500,-.
De totale investering bedraagt €261.500,-.

5.4.1.2. STAP 2: IS DE MINIMAAL TE VRAGEN HUURPRIJS LAGER DAN €699,46?
Om dit te kunnen berekenen zijn, de hoogte van de rentederving, de onderhoudskosten en de
overige variabele lasten nodig. Met deze gegevens kan een berekening worden gemaakt waarmee de
minimale huurprijs wordt bepaald. In tabel 5.2. is de berekening te zien.
Huurprijsberekening met interne financiering
begin jaar 1 eind jaar 1 eind jaar 2 eind jaar 3 eind jaar 4 eind jaar 5
Jaar

1

2

3

4

5

Rentederving

€ 4.838

€ 4.927

€ 5.018

€ 5.111

€ 5.206

Variabele lasten

€ 1.150

€ 1.185

€ 1.220

€ 1.257

€ 1.294

Onderhoudskosten

€ 1.300

€ 1.339

€ 1.379

€ 1.421

€ 1.463

Totale kosten per jaar

€ 7.288

€ 7.451

€ 7.618

€ 7.788

€ 7.963

€ 607

€ 621

€ 635

€ 649

€ 664

Investering

0
€ 261.500

Huur per maand
Gemiddelde huur per maand

Tabel 5.2. berekening minimale huurprijs.

€ 635

De minimale huurprijs bedraagt €635,- per maand. Dat is minder dan de maximale €699,46 dus kan
er verder worden gegaan met de volgende stap.
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5.4.1.3. STAP 3: IS DE MAXIMAAL BETAALBARE HUUR HOGER DAN DE MINIMAAL TE VRAGEN
HUUR?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om eerst uit te rekenen wat dit
huishouden maximaal aan huur kan betalen. Het huishouden heeft een schuld van €25.000,-. Om dit
bedrag in vijf jaar tijd af te kunnen lossen is een maandelijkse aflossing vereist van €417,-. Dit
huishouden had een maandelijkse netto hypotheeklasten van €900,-. Dit is ten opzichte van het
maandelijkse aflossingsbedrag een verschil van €483,-. Dit bedrag kan er maandelijks betaald worden
aan huur. De woningcorporatie heeft minimaal €635,- per maand nodig om geen verlies te lijden. Het
bedrag van €483,- is niet genoeg. Echter is dit paar werkloos en heeft het een inkomen onder de
€29.000,- per maand, dus kan er huursubsidie aangevraagd worden. De huurtoeslag bedraagt €100,per maand. Dit is samen met wat het huishouden maximaal kan betalen €583,- per maand. Er is nog
steeds een tekort van €52,- per maand. Om er voor te zorgen dat het huishouden wel de woning kan
huren zal het per maand €52,- minder aan schulden moeten terugbetalen. Om dit te realiseren kan
de dienst schuldhulpverlening een minnelijk traject starten om te zorgen dat dit huishouden niet
€25.000,- aan schulden hoeft af te lossen, maar €21.880,-. Dit is genoeg om maandelijks €52,- vrij te
maken om bij de huur te leggen. In dit voorbeeld wordt ervan uit gegaan dat het minnelijk traject
succes heeft gehad en dat het huishouden de huur nu kan betalen.

5.4.1.4. STAP 4: AANKOOP IS MOGELIJK
De woning kan nu aangekocht worden voor een totale investering van €261.500,-.

5.4.1.5. STAP 5: TEKENEN HUURCONTRACT
Het huurcontract wordt op 1 januari 2015 getekend. Het huurcontract is een contract op basis van
naar aard zijn korte duur. In dit contract staat de aanvangsdatum 01-01-2015 en de einddatum 3112-2019. Ook staat in het contract duidelijk vermeld dat het huishouden de woning op 1-1-2020
koopt van de woningcorporatie voor een bedrag van €261.500,-.

5.4.1.6. STAP 6: LOOPT HET HUISHOUDEN HUURACHTERSTAND OP?
Nee.

5.4.1.7. STAP 7: MAAKT HET HUISHOUDEN NIEUWE SCHULDEN?
Nee.

5.4.1.8. STAP 8: KOMT ER IEMAND TE OVERLIJDEN?
Nee.

5.4.1.9. STAP 9: DOORVERHUREN
Aangezien niemand is overleden en er geen nieuwe schulden of huurachterstand is ontstaan, zal het
contract doorlopen tot 31-12-2019.

5.4.1.10. STAP 10: BEËINDIGEN CONTRACT
Om het contract daadwerkelijk te kunnen beëindigen moet de woningcorporatie deze uiterlijk zes
maanden van te voren opzeggen, in dit geval voor 30-06-2019, het huurcontract wordt anders
omgezet in een regulier huurcontract waarbij het huishouden huurbescherming krijgt en dan kan het
contract niet meer gemakkelijk ontbonden worden.
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5.4.1.11. STAP 11: WIL HET HUISHOUDEN IN DE WONING BLIJVEN WONEN?
Het betreffende huishouden heeft in dit voorbeeld aangegeven dat ze graag in de woning willen
blijven wonen.

5.4.1.12. STAP 12: WIL/KAN HET HUISHOUDEN DE WONING TERUGKOPEN?
Het huishouden wil de woning graag terugkopen, echter krijgt het maar een hypotheek van 200.000
euro. Dit is 61.500 euro minder dan wat de woningcorporatie had geïnvesteerd. In dit geval is
Slimmer Kopen een optie. Hiermee kan het huishouden de woning met een flinke korting kopen. Een
voorwaarde is echter dat als het huishouden de woning wil verkopen, ze deze eerst aan de
woningcorporatie moet aanbieden. Eventuele waardeontwikkeling wordt dan gedeeld.

5.4.2. FICTIEVE SITUATIE 2
In deze case wordt gebruikt gemaakt van de volgende gegevens:
• Eenoudergezin, alle kinderen jonger dan 18 jaar
• €15.000,- schuld
• Inkomen €66.000,- bruto per jaar
• WOZ-waarde €220.000
• Netto maandelijkse hypotheeklasten bedragen €980,-

5.4.2.1. STAP 1: BEPAAL DE INVESTERING
De WOZ-waarde van de woning bedraagt €220.000,-. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten, zoals
kosten koper en overdrachtsbelasting. Dit ligt meestal rond de vijf procent van de koopsom, in dit
geval is dat vijf procent van €220.000,- oftewel €11.000,-. De totale investering bedraagt dan
€231.000,-.

5.4.2.2. STAP 2: IS DE MINIMAAL TE VRAGEN HUURPRIJS LAGER DAN €699,46?
Om dit te kunnen berekenen zijn, de hoogte van de rentederving, de onderhoudskosten en de
overige variabele lasten nodig. Met deze gegevens kan een berekening worden gemaakt waarmee de
minimale huurprijs wordt bepaald. In tabel 5.3. is de berekening te zien.
Huurprijsberekening met interne financiering
begin jaar 1 eind jaar 1 eind jaar 2 eind jaar 3 eind jaar 4 eind jaar 5
Jaar

1

2

3

4

5

Rentederving

€ 4.274

€ 4.353

€ 4.433

€ 4.515

€ 4.599

Variabele lasten

€ 1.150

€ 1.185

€ 1.220

€ 1.257

€ 1.294

Onderhoudskosten

€ 1.300

€ 1.339

€ 1.379

€ 1.421

€ 1.463

Totale kosten per jaar

€ 6.724

€ 6.876

€ 7.032

€ 7.192

€ 7.356

€ 560

€ 573

€ 586

€ 599

€ 613

Investering

0
€ 231.000

Huur per maand
Gemiddelde huur per maand

Tabel 5.3. berekening minimale huurprijs.

€ 586

De minimale huurprijs bedraagt €586,- per maand. Dat is minder dan de maximale €699,46 dus kan
er verder worden gegaan met de volgende stap.
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5.4.2.3. STAP 3: IS DE MAXIMAAL BETAALBARE HUUR HOGER DAN DE MINIMAAL TE VRAGEN
HUUR?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om eerst uit te rekenen wat dit
huishouden maximaal aan huur kan betalen. Het huishouden heeft een schuld van €15.000,- euro.
Om dit bedrag in vijf jaar tijd af te kunnen lossen is een maandelijkse aflossing vereist van €250,-. Dit
huishouden had een maandelijkse netto hypotheeklasten van €890,-. Dit is ten opzichte van het
maandelijkse aflossingsbedrag een verschil van €640,-. Dit bedrag kan er maandelijks betaald worden
aan huur. De woningcorporatie heeft minimaal €586,- per maand nodig om geen verlies te lijden. Het
bedrag van €640,- is dus genoeg om de huur te voldoen.

5.4.2.4. STAP 4: AANKOOP IS MOGELIJK
De woning kan nu aangekocht worden voor een totale investering van €231.000,-.

5.4.2.5. STAP 5: TEKENEN HUURCONTRACT
Het huurcontract wordt op 1 januari 2015 getekend. Het huurcontract is een contract op basis van
naar aard zijn korte duur. In dit contract staat de aanvangsdatum 01-01-2015 en de einddatum 3112-2019. Ook staat in het contract duidelijk vermeld dat het huishouden de woning op 1-1-2020
koopt van de woningcorporatie voor een bedrag van €231.000,-.

5.4.2.6. STAP 6: LOOPT HET HUISHOUDEN HUURACHTERSTAND OP?
Nee.

5.4.2.7. STAP 7: MAAKT HET HUISHOUDEN NIEUWE SCHULDEN?
Nee.

5.4.2.8. STAP 8: KOMT ER IEMAND TE OVERLIJDEN?
Nee.

5.4.2.9. STAP 9: DOORVERHUREN
Aangezien niemand is overleden en er geen nieuwe schulden of huurachterstand is ontstaan, zal het
contract doorlopen tot 31-12-2019.

5.4.2.10. STAP 10: BEËINDIGEN CONTRACT
Om het contract daadwerkelijk te kunnen beëindigen moet de woningcorporatie deze uiterlijk zes
maanden van te voren opzeggen, in dit geval voor 30-06-2019, het huurcontract wordt ander
omgezet in een regulier huurcontract waarbij het huishouden huurbescherming krijgt en dan kan het
contract niet meer gemakkelijk ontbonden worden.

5.4.2.11. STAP 11: WIL HET HUISHOUDEN IN DE WONING BLIJVEN WONEN?
Het betreffende huishouden heeft in dit voorbeeld aangegeven dat het graag in de woning willen
blijven wonen.

5.4.2.12. STAP 12: WIL/KAN HET HUISHOUDEN DE WONING TERUGKOPEN?
Het huishouden wil de woning graag terugkopen en krijgt een hypotheek die hoog genoeg is. Het
huishouden wordt weer voor 100% eigenaar van de woning.
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5.4.3. FICTIEVE SITUATIE 3
In deze case wordt gebruikt gemaakt van de volgende gegevens:
• Paar, minstens één kind ouder dan 18 jaar
• €45.000,- schuld
• Inkomen €90.000,- bruto per jaar
• WOZ-waarde €400.000
• Netto maandelijkse hypotheeklasten bedragen €1200,-

5.4.3.1. STAP 1: BEPAAL DE INVESTERING
De WOZ-waarde van de woning bedraagt €400.000,- euro. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten,
zoals kosten koper en overdrachtsbelasting. Dit ligt meestal rond de vijf procent van de koopsom, in
dit geval is dat vijf procent van €400.000,- oftewel €20.000,-. De totale investering bedraagt dan
€420.000,-.

5.4.3.2. STAP 2: IS DE MINIMAAL TE VRAGEN HUURPRIJS LAGER DAN €699,46?
Om dit te kunnen berekenen zijn, de hoogte van de rentederving, de onderhoudskosten en de
overige variabele lasten nodig. Met deze gegevens kan een berekening worden gemaakt waarmee de
minimale huurprijs wordt bepaald. In tabel 5.4. is de berekening te zien.
Huurprijsberekening met interne financiering
begin jaar 1 eind jaar 1 eind jaar 2 eind jaar 3 eind jaar 4 eind jaar 5
Jaar

1

2

3

4

5

Rentederving

€ 7.770

€ 7.914

€ 8.060

€ 8.209

€ 8.361

Variabele lasten

€ 1.150

€ 1.185

€ 1.220

€ 1.257

€ 1.294

Onderhoudskosten

€ 1.300

€ 1.339

€ 1.379

€ 1.421

€ 1.463

€ 10.220

€ 10.437

€ 10.659

€ 10.886

€ 11.119

€ 852

€ 870

€ 888

€ 907

€ 927

Investering

0
€ 420.000

Totale kosten per jaar
Huur per maand
Gemiddelde huur per maand

Tabel 5.4. berekening minimale huurprijs.

€ 889

De minimale huurprijs bedraagt €889,- per maand. Dat is meer dan de maximale €699,46 dus kan de
woning niet verhuurd worden zonder verlies te maken. De maximale investering, die de
woningcorporatie kan doen waar een huur uit voortvloeit die lager is dan €699,46 bedraagt
€301.500,-. Dit is een verschil van meer dan €100.000,-. De bank wil in dit voorbeeld niet meewerken
aan het kwijtschelden van een deel van de schuld omdat deze te hoog is. Hierbij stopt het proces.

5.4.4. FICTIEVE SITUATIE 4
In deze case wordt gebruikt gemaakt van de volgende gegevens:
• Alleenstaande man jonger dan 65 jaar
• €11.000,- schuld
• Inkomen €30.000,- bruto per jaar
• WOZ-waarde €175.000
• Netto maandelijkse hypotheeklasten bedragen €700,-
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5.4.4.1. STAP 1: BEPAAL DE INVESTERING
De WOZ-waarde van de woning bedraagt €175.000,-. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten, zoals
kosten koper en overdrachtsbelasting. Dit ligt meestal rond de vijf procent van de koopsom, in dit
geval is dat vijf procent van €175.000,- oftewel €8.750,-. De totale investering bedraagt dan
€183.750,-.

5.4.4.2. STAP 2: IS DE MINIMAAL TE VRAGEN HUURPRIJS LAGER DAN €699,46?
Om dit te kunnen berekenen is zijn, de hoogte van de rentederving, de onderhoudskosten en de
overige variabele lasten nodig. Met deze gegevens kan een berekening worden gemaakt waarmee de
minimale huurprijs wordt bepaald. In tabel 5.5. is de berekening te zien.
Huurprijsberekening met interne financiering
begin jaar 1 eind jaar 1 eind jaar 2 eind jaar 3 eind jaar 4 eind jaar 5
Jaar

1

2

3

4

5

Rentederving

€ 3.399

€ 3.462

€ 3.526

€ 3.592

€ 3.658

Variabele lasten

€ 1.150

€ 1.185

€ 1.220

€ 1.257

€ 1.294

Onderhoudskosten

€ 1.300

€ 1.339

€ 1.379

€ 1.421

€ 1.463

Totale kosten per jaar

€ 5.849

€ 5.986

€ 6.126

€ 6.269

€ 6.415

€ 487

€ 499

€ 510

€ 522

€ 535

Investering

0
€ 183.750

Huur per maand
Gemiddelde huur per maand

Tabel 5.5. berekening minimale huurprijs.

€ 511

De minimale huurprijs bedraagt €511,- per maand. Dat is minder dan de maximale €699,46 dus kan
er verder worden gegaan met de volgende stap.

5.4.4.3. STAP 3: IS DE MAXIMAAL BETAALBARE HUUR HOGER DAN DE MINIMAAL TE VRAGEN
HUUR?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om eerst uit te rekenen wat dit
huishouden maximaal aan huur kan betalen. Het huishouden heeft een schuld van €11.000,-. Om dit
bedrag in vijf jaar tijd af te kunnen lossen is een maandelijkse aflossing vereist van €184,-. Dit
huishouden had een maandelijkse netto hypotheeklast van €700,-. Dit is ten opzichte van het
maandelijkse aflossingsbedrag een verschil van €516,-. Dit bedrag kan er maandelijks betaald worden
aan huur. De woningcorporatie heeft minimaal €511,- per maand nodig om geen verlies te lijden. Het
bedrag van €516,- is dus genoeg om de huur te voldoen.

5.4.4.4. STAP 4: AANKOOP IS MOGELIJK
De woning kan nu aangekocht worden voor een totale investering van €183.750,-.

5.4.4.5. STAP 5: TEKENEN HUURCONTRACT
Het huurcontract wordt op 1 januari 2015 getekend. Het huurcontract is een contract op basis van
naar aard zijn korte duur. In dit contract staat de aanvangsdatum 01-01-2015 en de einddatum 3112-2019. Ook staat in het contract duidelijk vermeld dat het huishouden de woning op 1-1-2020
koopt van de woningcorporatie voor een bedrag van €183.750,-.
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5.4.4.6. STAP 6: LOOPT HET HUISHOUDEN HUURACHTERSTAND OP?
Nee.

5.4.4.7. STAP 7: MAAKT HET HUISHOUDEN NIEUWE SCHULDEN?
Tijdens het traject blijkt dat het huishouden nieuwe schulden maakt. Dit is niet wenselijk aangezien
dan het risico ontstaat dat het huishouden de huur niet meer kan betalen en de andere schuldeisers
niet kan afbetalen. Met het huishouden moet eigenlijk bij de contractvorming worden afgesproken
dat het gedurende het traject geen nieuwe schulden maken. Om dit te controleren is het raadzaam
om schuldhulpverlening het huishouden te laten begeleiden gedurende het traject. Dan zou deze
stap in het beslissingsmodel achterwege gelaten kunnen worden.

5.5. DEFINITIEF BESLISSINGSMODEL
Nu er een aantal fictieve situaties zijn getest met behulp van het concept beslissingsmodel, kan er
geconcludeerd worden dat er een aantal wijzigingen moeten plaatsvinden. Allereerst moet
gedurende het hele traject het huishouden onder toezicht staan van schuldhulpverlening. Door
middel van maandelijkse controles kan uitgesloten worden dat het huishouden nieuwe schulden
maakt. Ook kan schuldhulpverlening in de beginfase bepalen hoeveel huur het betreffende
huishouden kan betalen. In dit onderzoek is steeds gerekend met het verschil in maandelijkse netto
hypotheeklasten ten opzichte van de schuld om zo de huurprijs te bepalen. In de praktijk spelen
meerdere factoren een rol om te bepalen wat een huishouden aan huur kan betalen.
Als schuldhulpverlening gedurende het hele traject het huishouden monitort, dan kan in de
verhuurfase het checkpunt ‘nieuwe schulden’ komen te vervallen. Het monitoren van het
huishouden begint bij het bepalen van de maximaal betaalbare huurprijs en eindigt bij het
beëindigen van het huurcontract. Op de volgende pagina (afbeelding 5.6.) is het definitieve
beslissingsmodel terug te vinden. Deze geeft een goed beeld weer van welke stappen er doorlopen
moeten worden gedurende het traject om het huishouden te helpen van zijn schulden af te komen.

5.6. CONCLUSIE
Het beslissingsmodel kan door de woningcorporatie gebruikt worden als een handleiding gedurende
het traject. Dit neemt niet weg dat elk geval uniek is en daarom zal enige bijsturing gedurende de
looptijd van het traject nodig kunnen zijn.
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Afbeelding 5.6. Definitief beslissingsmodel
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek besproken en
wordt er gekeken welk antwoord er is gevonden op de hoofdvraag. In de tweede paragraaf komen
de aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek aan bod die voortkomen uit de bevindingen en
evaluatie van dit onderzoek.

6.1. CONCLUSIE
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de vele huishoudens die onder water staan en
betalingsachterstanden hebben op hun hypotheek. Het doel van dit onderzoek, zoals weergegeven in
het eerste hoofdstuk, is als volgt:
“Onderzoeken of het mogelijk is om woningen van huiseigenaren, die door omstandigheden hun
hypotheekschuld niet meer kunnen voldoen, (tijdelijk) te verkopen aan een woningcorporatie ten
einde gedwongen verhuizing te voorkomen.”
Met behulp van literatuurstudie en interviews is antwoord gegeven op de hoofdvraag met
bijbehorende deelvragen. Allereerst wordt er antwoord gegeven op de vijf deelvragen.
Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland 100.581 huishoudens die een betalingsachterstand van meer
dan vier maanden hebben en waarvan hun woning onder water staat. In de stadsregio ArnhemNijmegen zijn dit er ongeveer 4000 en in het werkgebied van de G5 ongeveer 1300. De kenmerken
van deze huishoudens zijn daarna in kaart gebracht. Hieruit is naar voren gekomen dat er 69.324
risicohuishoudens zijn in Nederland, onderverdeeld in zes verschillende huishoudsamenstellingen. In
de stadsregio zijn dit er 2.717 en in het werkgebied 936. Uit interviews blijkt dat een groot deel van
deze huishoudens zich niet meldt bij de schuldhulpverlening, maar dat het schuldenprobleem zeker
groot is. Geconcludeerd kan worden dat de problematiek veel groter is dan dat in cijfers bekend is bij
diverse instanties.
Het beleid van Woonstichting Valburg stelt dat ze in de toekomst alleen maar sociale woningbouw in
haar portefeuille wil hebben, dus moet de aan te kopen woning passen in het Daeb-segment. Dat wil
zeggen dat de huur niet hoger mag zijn dan €699,48 per maand. Om te zorgen dat de huur niet
boven de sociale huurgrens uitkomt, mag de investering niet te hoog zijn. Dit betekent dat de
investering bij interne financiering tegen 1,85%, maximaal €301.500,- mag bedragen. Bij externe
financiering tegen 2,7% mag de investering maximaal €203.000,- bedragen. Als algemene regel kan
gesteld worden: hoe hoger de investering, hoe hoger de minimaal te vragen huur. Het wel of niet
aankopen van een woning is dus afhankelijk van de hoogte van de investering.
Uit literatuurstudies blijkt dat verschillende type risicohuishoudens passen binnen de doelgroep, mits
ze voldoen aan een aantal eisen. Als eerste moet het huishouden in staat zijn om binnen vijf jaar zijn
schulden te kunnen aflossen. Deze termijn is door het stagebedrijf vastgesteld om te voorkomen dat
ze straks te lang een bepaalde woning in haar portefeuille heeft die niet geheel voldoet aan het
vastgestelde beleid. Daarnaast is deze termijn ook van belang gezien de aard van het af te sluiten
huurcontract. Als tweede moet dit huishouden in staat zijn de woning na vijf jaar terug te kunnen
kopen. Er is gesteld dat het betreffende huishouden met het verschil tussen de huur en de netto
hypotheeklasten de schulden moet kunnen aflossen. De huur mag dus niet hoger zijn dan de netto
hypotheeklasten van het huishouden. Echter is elke situatie waarin een huishouden verkeerd uniek,
daarom zal voor elk individueel geval onderzocht moeten worden wat het huishouden moeten
aflossen aan schulden en wat het dan kunnen betalen aan huur.
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De risico’s kunnen gecategoriseerd worden in drie fasen, de risico’s in de aankoop-, verhuur- en
verkoopfase. De woningcorporatie opereert vanuit een risicomijdend profiel, dit wil zeggen dat als
respons op een risico, deze eerder geëlimineerd moet worden in plaats van te accepteren. Bij de
responsmaatregel overdragen beheerst de woningcorporatie in samenwerking met de
schuldhulpverlening het risico. Bij de andere risicoresponsmaatregelen draagt alleen de
woningcorporatie het risico. Voor het merendeel worden de risico’s geëlimineerd. Dit wil zeggen dat
het beftreffend risico geen gevaar meer vormt voor het te doorlopen traject. Hierdoor kan gesteld
worden dat alle risico’s beheerst kunnen worden.
Bovenstaand vormt samen de basis voor het uiteindelijke beslissingsmodel waarmee een
woningcorporatie een handleiding heeft tijdens de aankoop-, verhuur-, en verkoopfase van een
woning van een huishouden met een betalingsachterstand van meer dan vier maanden op zijn
hypotheek. Dit vormt het antwoord op de vijfde deelvraag. Het beslissingsmodel kan dan wel als een
handleiding worden gezien, dit neemt niet weg dat elke situatie uniek is en daarom zal enige
bijsturing gedurende de looptijd van het traject nodig kunnen zijn.
Nu de deelvragen zijn beantwoord kan de hoofdvraag van dit onderzoek worden beantwoord. Deze
is als volgt:
“Onder welke voorwaarden kunnen woningen van huiseigenaren die hun hypotheekschuld niet
meer kunnen voldoen, (tijdelijk) verkocht worden aan een woningcorporatie en welke risico’s
loopt een woningcorporatie hierbij?”
De eerste voorwaarde is dat een woningcorporatie geen verlies mag maken op haar investering,
anders kan zij het betreffende huishouden ook in een gewone huurwoning plaatsen in plaats van de
woning tijdelijk over te nemen en deze te verhuren aan het betreffende huishouden. Daarnaast dient
de aan te kopen woning te passen binnen het Daeb-segment. Het huishouden dient zijn schulden te
kunnen aflossen en de huur te kunnen betalen. Ook mag het huishouden tijdens het traject geen
nieuwe schulden maken. Dit dient gedurende het traject gemonitord te worden door de
schuldhulpverlening. Uiteraard brengt dit traject een aantal risico’s met zich mee. Deze zijn in kaart
gebracht en allen zijn beheersbaar gebleken.

6.2. AANBEVELINGEN
Naast alle onderzochte gegevens en conclusies kunnen er een aantal aanbevelingen worden gedaan
voor eventuele vervolgacties aangaande de betrokken partijen. Ook kan er naar aanleiding van dit
onderzoek een aantal vervolgonderzoeken uitgevoerd worden. De aanbevelingen zijn per actor
gecategoriseerd.
Gemeente
Tijdens het onderzoeken van de eerste deelvraag bleek dat veel huishoudens zich niet willen of
durven melden bij schuldhulpverlening. De drempel blijkt voor veel huishoudens nog te hoog te zijn
en deze zal dus verlaagd moeten worden, willen alle gezinnen die in aanmerking komen voor het
traject geholpen kunnen worden door een woningcorporatie. Het verlagen van deze drempel is geen
taak van een woningcorporatie maar van gemeenten aangezien zij de taak hebben om haar inwoners
te helpen bij schulden door middel van schuldhulpverlening.
Als vervolg op dit onderzoek kan er een website worden gemaakt waarmee huishoudens zelf kunnen
testen of hun woning onder water staat en of ze in aanmerking kunnen komen voor het traject. Ook
kan via de website data worden verzameld van de kenmerken van het betreffende huishouden.
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Schuldeiser en bank
De betrokkenheid van banken en schuldeisers bij het traject is binnen dit onderzoek niet aan de orde
geweest. Een vervolgstudie in samenwerking met schuldeisers is daarom aan te bevelen. Als een
schuldeiser namelijk een woning verkoopt middels een executieveiling, dan brengt de woning
gemiddeld 37% onder de marktwaarde op. Aangezien een schuldeiser dit verlies liever niet wil
nemen, zou woningcorporatie de woning bijvoorbeeld voor 18,5% onder de marktwaarde kunnen
kopen en de schuldeiser zou dan maar een verlies incasseren van 18,5% Dit is de helft minder verlies
dan bij een executieveiling. Via deze constructie is het voor beide partijen financieel gezien
aantrekkelijker. Middels een samenwerking van woningcorporatie en schuldeiser kan de investering
voor de woningcorporatie verminderd worden en dus kunnen er naar alle waarschijnlijkheid meer
huishoudens met financiële problemen geholpen worden. De schuldeiser heeft middels deze
constructie een kleiner verlies dan bij een executieveiling
Meer inzicht in het beslissingsmodel worden verkregen door het opstarten van een pilot. Een
dergelijke pilot was gepland, maar is niet doorgegaan. Door middel van een pilot kan het
beslissingsmodel in de praktijk worden getest en bij een succesvolle pilot kan het beslissingsmodel
grootschalig worden toegepast. Voor een nog beter resultaat is het raadzaam om twee aparte pilots
te starten: één in samenwerking met een bank of schuldeiser en één waarbij een bank of schuldeiser
niet betrokken is. De samenwerking met de bank moet als zodanig worden gezien dat de bank een
gedeelte van de financiering op zich neemt. De bank blijft dan gedurende het traject voor een
bepaald percentage eigenaar van de woning. Na dit traject zal het huishouden de woning van zowel
de corporatie als de bank moeten kopen. Voor deze samenwerkingsvorm dient het beslissingsmodel
enigszins aangepast te worden. Bij een samenwerking zonder bank kan het traject worden gevolgd
zoals deze is opgesteld in dit onderzoek.
Woningcorporatie
Door dit onderzoek kenbaar te maken, kunnen meer huishoudens door een woningcorporatie
geholpen worden. Dit onderzoek dient dan bij huishoudens, schuldeisers, hypotheekverstrekkers en
instanties kenbaar te zijn. Dit kan gedaan worden door contact te zoeken met banken,
schuldhulpverlening en hypotheekverstrekkers. Maar ook met instanties zoals Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen of Vereniging Eigen Huis kan contact worden gezocht. Een andere
manier is het publiceren van een artikel in vakbladen en vakgerelateerde websites zoals Aedes. Om
huishoudens te bereiken kan een artikel in de krant uitkomst bieden.
Aanbevolen is een samenwerking tussen woningcorporaties, banken en schuldeisers, zodat er
afspraken over de hoogte van de schulden en het kwijtschelden hiervan kunnen worden gemaakt.
Dit onderzoek maakt veel gebruik van landelijke cijfers vanwege het feit dat veel gegevens op
gemeentelijk niveau niet voorhanden zijn. Het is aan te bevelen om onderzoek te verrichten naar de
problematiek op stadsregioniveau en gemeentelijk niveau. Wanneer in kaart wordt gebracht waar in
Nederland de meeste risicohuishoudens wonen, kunnen er uiteindelijk conclusies worden getrokken
over het feit waar deze risicohuishoudens percentueel gezien vaker voorkomen, in een stad of in een
dorp. De uitkomst van dat onderzoek zou tot verrassende resultaten kunnen leiden. Bij een hoog
percentage risicohuishoudens in een gebied kan samenwerking tussen verschillende corporaties een
uitkomst bieden.
Als laatste aanbeveling voor verder onderzoek wordt gegeven het automatiseren van het
beslissingsmodel. Middels een software tool kan een woningcorporatie data invoeren en wordt het
beslissingsmodel automatisch doorlopen. Het automatiseren van het beslissingsmodel zorgt ervoor
dat woningcorporaties het traject sneller kunnen aanbieden.
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BIJLAGE 1. VEILIGHEIDSKWALITEIT
Dit is het laagste technisch kwaliteitsniveau en betekent dat er in de woning veilig gewoond kan
worden. Alle woningen dienen voor 1 juli 2013 op dit niveau gebracht te worden. Deze kwaliteit geldt
ook voor woningen die tijdelijk verhuurd worden, zoals in een herontwikkelingsgebied en wordt als
volgt gedefinieerd:
Binnenzijde woning
a. Keuken
b. Badkamer
c. Toilet
d. Algemeen
Plafond
Rookmelder

Goed functionerende keuken, ongeacht
de leeftijd.
Goed functionerende badkamer, wand en
vloer ter plaatse van de douche zijn
waterdicht.
Goed functionerend toilet. Fonteintje en
vloer/wandtegels hoeven niet
noodzakelijk aanwezig te zijn.

Actie bij woningbezoeken (zowel bij
reparatieverzoeken als mutatie)

Zachtboard plafond mag aanwezig zijn.
Plafond hal en overloop. Bewoners dienen Plaatsen rookmelder:
(indoen niet aangesloten op het lichtnet) Aansluiting op lichtnet alleen indien mogelijk
zelf de batterijen te vernieuwen.
(opbouw vanuit lichtpunt), bewoner
attenderen op het vervangen van de batterij
in de rookmelder.
Elektra
Aardlekschakelaar + groepen automaat. - Bij elk woningbezoek de mk nakijken:
Er mag geen stofdraad in de woning
aardlekschakelaar met 4 groepen automaat
aanwezig zijn.
(geen smeltzekeringen meer aanwezig in de
woningen).
- checken of er nog stofdraad in de woning
aanwezig is.
Glas
Enkel glas is acceptabel.
Verwarming
Cv-ketel met radiatoren of aansluiting
voor gaskachel (gaskachel/boiler zijn
eigendom van de bewoner).
Hang/sluitwerk Veiligheidsklasse 2 (SKG**).
Nazien of de woningen voldoen.
Asbest
Hecht gebonden asbest mag aanwezig zijn Bewoner attenderen op aanwezigheid van
in de woning.
asbest (conform asbestbeleid).
Buitenzijde woning
Buitenschil
Valt onder het MJOB, tenzij deze woning
valt in een herontwikkelingsgebied.

Voor 1-7-2013 zullen alle woningen moeten voldoen aan veiligheidskwaliteit. Dit zal gerealiseerd
worden door de volgende checklist te hanteren bij woningbezoeken. Deze checklist wordt tot 1-72013 standaard afgedrukt op het inspectieformulier.
Checklist Woning Veiligheidskwaliteit
Rookmelder
Rookmelder aanwezig op:
- Plafond hal
- Plafond overloop
Elektra
Aardlekschakelaar + groepenautomaat (type…………………………)
Geen aanwezigheid van stofdraad
Hang/sluitwerk
Voldoet aan veiligheidsklasse 2
Asbest
Bewoner attenderen op evt. aanwezigheid van asbest
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