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Voorwoord 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Europese project “The Importance of 

Housing Systems in Safeguarding Social Cohesion in Europe” (SOCOHO). Dit project 

is uitgevoerd tussen november 2001 en september 2004 in zes verschillende 

Europese landen: Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Nederland, Spanje en 

Zweden. De coördinatie van het project vond plaats in Oostenrijk door Stadt + 

Regionalforschung GmbH (SRZ) uit Wenen. 

De gegevens voor dit onderzoek zijn voornamelijk afkomstig van het “European 

Community Household Panel“ (ECHP, 1998). Deze data zijn in verschillende 

perioden verzameld. In de eerste periode (in 1994) zijn 60.500 huishoudens 

(ongeveer 130.000 volwassenen van 16 jaar en ouder) ondervraagd in de 

toenmalige 12 lidstaten. Oostenrijk (in 1995) en Finland (1996) zijn er later 

bijgekomen. In periode 2, waren ongeveer 60.000 huishoudens en 129.000 

volwassenen ondervraagd. In periode 4 (in 1997) zijn er geen data meer verzameld 

voor Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. 

Tevens is gebruik gemaakt van aanvullende gegevens van onder andere het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken (BZK). 

In dit rapport besteden we aandacht aan de huisvestingssituatie van verschillende 

(kwetsbare) groepen in de Nederlandse samenleving en aan de rol die het 

volkshuisvestingssysteem daarbij vervult. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de 

huurprijzen, subsidies, de aantallen sociale en particuliere huurwoningen en naar de 

economische en demografische situatie van verschillende groepen huishoudens. 

De auteurs danken de student-assistenten Alexandra de Jong en Geert van der Wilt 

voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport. Tevens gaat onze dank uit 

naar de verschillende personen die eerdere versies van het rapport hebben gelezen 

en van commentaar hebben voorzien.  

 

Erik van Marissing 

Ronald van Kempen 
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1. Inleiding 
 

Dit rapport beoogt inzicht te geven in de relatie tussen verschillende componenten van 

het volkshuisvestingssysteem en de woonsituatie van de Nederlandse bevolking en 

enkele aandachtsgroepen in het bijzonder. Om te beginnen zal aandacht worden 

besteed aan de sociaaldemografische veranderingen die zich sinds de Tweede 

Wereldoorlog in heel Europa hebben voltrokken. Vervolgens wordt gekeken naar 

armoede in Nederland en Europa. Welke typen huishoudens hebben een laag 

inkomen, waar en in wat voor woningen wonen deze huishoudens? Het vierde 

hoofdstuk gaat in op sociale ongelijkheid en etnische ongelijkheid. In dit hoofdstuk 

wordt aandacht besteed aan het Nederlandse inkomensbeleid en aan de situatie van 

etnische minderheden in ons land. Hoofdstuk 5 beschrijft het Nederlandse 

volkshuisvestingssysteem. Er is aandacht voor allerlei regelingen die te maken hebben 

met het wonen in de verschillende sectoren, zoals huursubsidie en de wettelijke 

bescherming van huurders, maar ook worden het belang van koopsubsidie en 

verbeteringen aan de woning door de huurder in dit hoofdstuk besproken. De 

woonsituatie van enkele groepen, zoals allochtonen, huishoudens met een laag 

inkomen, alleenstaanden, jongeren en ouderen, wordt in het zesde hoofdstuk nader 

bekeken. Gekeken wordt onder andere naar de maandelijkse lasten die zij hebben en 

naar het woonoppervlak dat zij tot hun beschikking hebben. Hoofdstuk 7, tenslotte, vat 

de belangrijkste conclusies nog eens kort samen. 

Het rapport is opgesteld volgens richtlijnen van de coördinator van het SOCOHO-

project. Dit betekent onder andere ook dat de tabellen die in dit Nederlandse rapport 

worden gebruikt voor een groot gedeelte ook zijn terug te vinden in de rapportages van 

andere landen. Uiteraard is dit gedaan om de vergelijkbaarheid van landenrapporten 

zoveel mogelijk te waarborgen.  

Zoals in het voorwoord reeds is gemeld, is de titel van het project waarvan dit rapport 

onderdeel is “The Importance of Housing Systems in Safeguarding Social Cohesion in 

Europe”. Over sociale cohesie zal in dit rapport echter nauwelijks gesproken worden. 

Dat gebeurt wel in het eindrapport van dit project, dat is geschreven door de 

Oostenrijkse coördinator. Het onderhavige rapport heeft tot doel te bekijken in hoeverre 

huishoudens in Nederland wonen en in hoeverre die huisvestingssituatie  het gevolg is 

van het volkshuisvestingssysteem. 
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2. Sociaaldemografische veranderingen in Europa en Nederland 

 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de sociaaldemografische ontwikkelingen, 

die zowel in Europa als in Nederland hebben plaatsgevonden, met name in de periode 

na de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen demografische veranderingen zijn duidelijk 

waarneembaar, maar ook een veranderende huishoudenssamenstelling en 

veranderingen met betrekking tot werk en inkomen behoren tot deze ontwikkelingen. 

Tezamen hebben deze ontwikkelingen belangrijke consequenties voor de 

huisvestingssituatie van verschillende typen huishoudens.  

 

2.2 Demografische ontwikkelingen in Europa 

 
In de afgelopen drie decennia is West Europa, net als andere ontwikkelde landen, in 

een nieuwe fase van demografische ontwikkeling terechtgekomen. De voornaamste 

veranderingen zijn weergegeven in tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Verschillende kenmerken van demografische veranderingen in Europa 
  midden jaren ‘60 midden jaren ‘90 midden 2020
levensverwachting (in jaren) 69,8 72,6 77,5
zuigelingensterfte (per 1000 levend 
geborenen) 37,0 13,0 8,0
% 65+ 9,4 12,6 20,2
Leeftijdsmediaan 30,9 36,0 44,0
% eenpersoonshuishoudens (alleen EU) 13,0 26,0 *
% eenoudergezinnen (alleen EU) 7,0 16,0 *
Bron: Champion, 2001 

*=Onbekend 

 

In de demografie is het gebruikelijk onderscheid te maken tussen de eerste en de 

tweede demografische transitie. Het meest fundamentele kenmerk van de verschuiving 

van de eerste naar de tweede transitie is een overgang van altruïsme naar 

individualisme. Terwijl de eerste transitie, die gekarakteriseerd wordt door lage 

vruchtbaarheid, gedomineerd werd door bezorgdheid om het gezin en het 

nakomelingschap, wordt de tweede transitie bepaald door het recht op zelfbeschikking 

van individuen, de wens tot meer zelfontplooiing en wordt er meer nadruk gelegd op 

gelijkheid van kansen en keuzevrijheid. Naast de overwegingen met betrekking tot de 
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kosten voor het opvoeden van kinderen, hebben sociale en culturele veranderingen 

een cruciale invloed gehad op het afnemende belang van het huwelijk en het 

ouderschap. Deze verschuiving wordt in de literatuur uitgelegd als ‘alternatieve 

leefstijlen’ en ‘nieuwe vormen van het gezinsleven’. De emancipatie van vrouwen wordt 

als belangrijkste ontwikkeling gezien, omdat de afname van de vruchtbaarheid en de 

toename van niet-traditionele samenlevingsvormen en leefstijlen direct verbonden kan 

worden met verbeteringen van de positie van vrouwen (Champion, 2001). 

De veranderingen hebben vooral betrekking op de sterftecijfers, vruchtbaarheid en 

migratie. Een langere levensverwachting, een lagere vruchtbaarheid (zie tabel 2.1) en 

de opkomst van een positief migratiesaldo vormden de belangrijkste oorzaken van de 

bevolkingsgroei in de meeste West-Europese landen. 

De sterftecijfers zijn de laatste 40 jaar opvallend gedaald. Vanaf het begin van de jaren 

’50 is de levensverwachting bij de geboorte in de 12 EU-landen van voor 19951 

verlengd met 9 jaar. Deze vooruitgang verliep het snelst in de vroeg-naoorlogse 

periode, zwakte af aan het eind van de jaren ’60, maar nam weer gestaag toe in het 

midden van de jaren ’70. Nog opvallender is de afname van de vruchtbaarheidscijfers, 

met name wanneer deze worden afgezet tegen de piek van de naoorlogse 

geboortegolf halverwege de jaren ’60. Terwijl in die tijd de meeste EU-landen 

vruchtbaarheidscijfers kenden van 2,6 tot 2,8 procent, lagen deze percentages in de 

jaren ’80 voor de meeste landen tussen 1,4 en 1,8 procent. Ondanks het feit dat er in 

enkele landen een omslag werd gemeten in de eerste helft van de jaren ’90, bleven in 

de meeste delen van Europa de percentages laag ten opzichte van de historische 

waarden (Champion, 2001).  

Doordat de geboorteoverschotten terugliepen en sommige landen zelfs met een 

sterfteoverschot te kampen kregen, werd immigratie een steeds belangrijker bron van 

nationale bevolkingsgroei. Halverwege de jaren ’90 was het positieve migratiesaldo 

verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale bevolkingsgroei in Noord-Europa 

en zelfs voor meer dan tweederde in West-Europa. 
 

2.2.1 Veranderingen in bevolkingssamenstelling 

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling van de meeste Europese landen zijn:  

1. de veroudering van de bevolking; 

2. de toegenomen etnische diversiteit; en 

                                                 
1 België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje. 
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3. de veranderingen in de huishoudenssamenstelling. 

 

De veroudering van de bevolking is het directe gevolg van de geboorte- en 

sterftetrends. Het aandeel 65-plussers is gestegen, zowel door de toegenomen 

levensverwachting als door het op leeftijd komen van de geboortecohorten. 

Tegenwoordig groeit bijna overal in Europa het aandeel ouderen langzamer, dankzij de 

kleinere geboortecohorten van het interbellum (1918-1940). Echter, binnenkort zal het 

percentage weer snel stijgen, doordat de cohorten van de vroeg-naoorlogse 

geboortegolf ouder zullen worden. Voor Europa als geheel wordt verwacht dat het 

percentage 65-plussers, dat gegroeid is van 8,7 tot 11,4 procent tussen 1950 en 1990, 

in 2025 meer dan 20 procent zal bedragen.  

Een tweede verandering betreft de etnische samenstelling. Het ‘gastarbeidersysteem’, 

het werven van arbeidskrachten uit voormalige koloniën, gezinshereniging en 

gezinsformatie hebben alle drie bijgedragen aan een significante groei van het aantal 

inwoners van buitenlandse afkomst.  

Tot slot is ook de huishoudenssamenstelling radicaal veranderd in veel delen van 

Europa. Het meest opvallend is het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens. In 

1995 behoorde 26 procent van alle huishoudens in de EU152 tot dit type huishouden. 

Dat betekent een verdubbeling ten opzichte van 1960. Een nog grotere verandering in 

relatieve zin is de toename in het percentage eenoudergezinnen binnen alle 

huishoudens met thuiswonende kinderen. Dit aandeel is in de EU15-landen gegroeid 

van 7 procent in 1960 tot 16 procent in 1995. Het ‘standaardgezin’ (een echtpaar met 

kinderen) omvatte in 1995 nog maar éénderde van alle huishoudens (Champion, 

2001).  

 

2.2.2 Nieuwe typen huishoudens 

De basisstatistieken maskeren verschillende andere kenmerken van de veranderingen 

in de huishoudenssamenstelling. Eén van de belangrijkste kenmerken is de snelle 

wisseling van huishoudensvorming en -splitsing. Tegenwoordig is het gebruikelijker 

voor jongeren om het ouderlijk huis te verlaten om een hogere opleiding te volgen, om 

te werken of om meer onafhankelijkheid te verkrijgen. Ze brengen veel tijd door in 

relatief onstabiele huishoudens en stellen daarbij het huwelijk en de geboorte van het 

eerste kind uit. Ook al volgt het huwelijk, de instabiliteit blijft hoog; hoger dan in het 

                                                 
2 België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, 
Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. 
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verleden. Het scheidingspercentage ligt op 30 of meer per 100 huwelijken in meer dan 

de helft van de EU15-landen. De kans dat een samenwonend stel uit elkaar gaat is 

vermoedelijk nog groter. Het hoge scheidingspercentage van zowel samenwonende 

als getrouwde paren zorgt ervoor dat het aantal gezinnen dat met éénouderschap te 

maken krijgt veel groter is dan aanvankelijk werd verwacht. Het aantal kinderen met 

een stiefouder is gestaag gegroeid. Het toegenomen aantal eenoudergezinnen en 

eenpersoonshuishoudens heeft bovendien een belangrijke invloed op de sociaal-

economische situatie: er is een toename opgetreden in het aantal huishoudens zonder 

kostwinner. Deze trend staat in scherp contrast met de nog grotere toename in het 

aantal huishoudens met twee of meer werkende personen. 

 

2.3 Demografische ontwikkelingen in Nederland  

 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse bevolking jaarlijks toegenomen en 

het aantal inwoners zal de komende jaren naar verwachting nog verder groeien (Blok 

et al., 2000). Op dit moment telt Nederland bijna 16 miljoen inwoners. De belangrijkste 

redenen voor de jaarlijkse groei zijn de immigratie en een hogere levensverwachting. 

Het geboortecijfer is weinig bepalend geweest: sinds de Tweede Wereldoorlog is een 

constante daling zichtbaar. 

Het aantal huishoudens is toegenomen van 6,4 miljoen in 1995 naar 6,9 miljoen in 

2001. Behalve deze toename is ook de huishoudenssamenstelling veranderd. Naast 

het genoemde toegenomen aantal eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen, is 

ook het aantal tweeverdieners zonder kinderen een goed voorbeeld. Het ‘traditionele 

huishoudenspatroon’ heeft volgens de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR, 2000) ook maar betrekkelijk kort heeft bestaan. Het 

‘traditionele huishouden’, waarbij de man voor het inkomen zorgde en de vrouw voor 

het huishouden en de kinderen,  heeft vooral kort voor en na de Tweede Wereldoorlog 

gedomineerd, maar halverwege de jaren ’60 ontstonden er andere ideeën ten aanzien 

van  het huwelijk, het gezin, het aantal kinderen en onafhankelijkheid van zowel de 

man als de vrouw. Ongehuwd samenwonen zonder kinderen werd een steeds 

aantrekkelijker huishoudensvorm voor veel jonge stellen (de introductie van 

voorbehoedsmiddelen vergemakkelijkte dit nog eens). Twee inkomens werd 

langzaamaan de norm. Ook het alleen wonen zonder partner of ouders werd, vooral bij 

jongeren populair, zowel bij mannen als bij vrouwen. Genoemde trends worden vaak 

gezien als de gevolgen van emancipatieprocessen en individualisering van de 
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Nederlandse maatschappij. Deze veranderende waarden en normen resulteerden in 

een toenemend aantal vrijgezellen, tweepersoonshuishoudens en tweeverdieners en 

een dalend aantal gezinnen met man, vrouw en twee of meer kinderen (met de man 

als kostwinner). Deze trends zijn in de hele Westerse wereld, waaronder ook 

Nederland, waarneembaar, met name in de grotere steden (CBS, 2002). 

Minder dan 6 procent van alle huishoudens bestaat uit eenoudergezinnen (CBS, 2001). 

Sinds de jaren ’80 is dit aandeel lichtelijk gestegen. In de jaren ’90 is het aantal 

eenoudergezinnen min of meer gelijk gebleven (zie figuur 2.1). 

 
Figuur 2.1 Aandeel alleenstaande ouders en alleenstaanden in Nederland,1997-2001 

Bron: CBS, 2002  
 
In de grote steden is het aantal eenoudergezinnen gemiddeld iets hoger. In 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dit aandeel ongeveer 9 procent (Blok et al., 

2000). De belangrijkste oorzaak van het toegenomen aantal eenoudergezinnen ligt in 

het toegenomen aantal echtscheidingen. Vooral onder uitkeringsgerechtigden bevindt 

zich een groot aantal eenoudergezinnen, met name in de grote steden. Het 

gemiddelde besteedbaar inkomen van Nederlandse eenoudergezinnen bedraagt 

ongeveer 77 procent van dat van alle huishoudens. Met uitzondering van Spanje ligt dit 

percentage lager in alle andere SOCOHO-landen3. 

Het aantal eenpersoonshuishoudens is het snelst groeiende huishoudenstype in 

Nederland. Bedroeg dit aantal in 1982 nog maar 22 procent, in 2001 was dit al 34 

procent (zie ook figuur 2.1). Deze categorie kan worden onderverdeeld in jonge en 

                                                 
3 De SOCOHO-landen zijn de landen die in dit onderzoeksproject zijn betrokken: Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Oostenrijk, Nederland, Spanje en Zweden. 
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oude vrijgezellen. Jonge vrijgezellen zijn vaak starters op de woningmarkt en de 

arbeidsmarkt; velen van hen zullen tweepersoonshuishouden of een groter gezin 

stichten. Oudere vrijgezellen hebben meestal al een langere wooncarrière achter de 

rug. Een groot deel van hen heeft eerder al samengewoond met een partner en 

kinderen. Daar de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen nog steeds hoger is 

dan voor mannen, is het aantal oude vrouwelijke vrijgezellen hoger dan het aantal 

oude mannelijke vrijgezellen.  

Het aantal 65-plussers in Nederland is geleidelijk toegenomen van 11,5 procent in 

1980 tot 13,6 procent in 2001. Aangenomen wordt dat in 2040 het aandeel 65-plussers 

25 procent zal bedragen. Terwijl het aandeel ouderen in de totale bevolking van 

Amsterdam enigszins lager is dan het landelijk gemiddelde (12% in 2001), is het 

percentage in Rotterdam juist hoger (15%). Den Haag kent het hoogste percentage 

ouderen (15,4%). 

 
2.4 De positie van Nederlandse huishoudens vergeleken met andere Europese 

landen 

 

2.4.1 Stabiliteit van huishoudens 

Wanneer wordt gekeken naar de stabiliteit van huishoudens blijkt dat relatief veel 

huishoudens in Nederland qua samenstelling zijn veranderd (zie tabel 2.2). Dit komt 

vooral doordat men zelf een huishouden sticht of zich bij een bestaand huishouden 

voegt. In andere SOCOHO-landen is het aandeel onveranderde huishoudens hoger 

dan in Nederland. Vooral Spaanse en Oostenrijkse huishoudens kennen weinig 

verandering.  

 
Tabel 2.2 Verandering van huishoudenssamenstelling in de SOCOHO-landen 

  

Geen verandering Verandering door 
geboorte of sterfte 

Verandering door 
vestiging of vertrek 
van personen 

Verandering door 
geboorte én vestiging 
of vertrek van 
personen 

Nederland 85,4% 2,3% 12,1% 0,2% 
Frankrijk 89,2% 2,9% 7,8% 0,2% 
Spanje 91,1% 1,9% 6,8% 0,2% 
Oostenrijk 90,1% 2,3% 7,4% 0,2% 
Zweden * * * * 
Groot-Brittannië 87,0% 2,2% 10,6% 0,3% 
Europese Unie 89,6% 2,3% 7,9% 0,2% 
Bron: ECHP, 1998 
* = geen gegevens beschikbaar 
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2.4.2 Huwelijkse staat 

De burgerlijke staat van de inwoners van de SOCOHO-landen verschilt sterk. 

Ongeveer de helft van de Nederlanders is getrouwd, terwijl het aandeel Spaanse 

inwoners dat getrouwd is, zelfs bijna 70 procent bedraagt (zie figuur 2.2). Het aandeel 

getrouwde Zweden daarentegen is relatief laag. Het lage aantal scheidingen in Spanje 

zou te maken kunnen hebben met de sterke invloed van de katholieke kerk. Het 

percentage huwelijken dat strandt, is het grootst in Zweden, Groot-Brittannië en 

Nederland. 

 

Figuur 2.2 Huwelijkse staat in de SOCOHO-landen 

Bron: ECHP, 1998  
 
Tussen 1989 en 2000 is het aantal scheidingen in Nederland toegenomen van 28.250 

tot 34.650 per jaar. Dat komt neer op een toename van 8,1 procent per 1.000 paren in 

1989 tot 9,8 procent per 1.000 paren in 2000. Tabel 2.3 laat het relatieve aantal 

scheidingen in Nederland tussen 1950 en 1999 zien. Sinds de jaren ’70 is het aantal 

scheidingen per 1.000 getrouwde inwoners gestegen van 3,3 procent tot 9,5 procent in 

1999. Het totale scheidingspercentage is ook toegenomen: in 1999 eindigde bijna één 

op de drie huwelijken in een scheiding.  

 

Tabel 2.3 Ontwikkelingen van scheidingen in Nederland, 1950-1999 
  1950 1960 1970 1980 1990 1999 
scheidingen per 1.000 getrouwde stellen 3,0 2,2 3,3 7,5 8,1 9,5
totaal scheidingspercentage . . . 24,0% 28,1% 32,1%
Bron: CBS, 2002 
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De groep jong-volwassenen kan worden onderverdeeld in twee groepen: 16- tot 25-

jarigen en 26- tot 35-jarigen. Het grootste aandeel personen tussen de 16 en 25 jaar 

wordt gevonden in Spanje. In Nederland is dit aandeel relatief laag. Daartegenover 

staat dat het aandeel personen tussen de 26 en 35 jaar in Nederland relatief hoog is. 

In tabel 2.4 is te zien dat vooral Spanje, Oostenrijk en Nederland een groot aandeel 

jong-volwassenen hebben.  

 

Tabel 2.4 Aandeel jong-volwassenen in de totale bevolking boven 16 jaar  
  16-25 jaar 26-35 jaar totaal 
Nederland 13,3 21,0 34,3
Frankrijk 13,3 19,2 32,5
Spanje 19,1 20,0 39,1
Oostenrijk 15,0 21,8 36,8
Zweden 15,6 18,2 33,8
Groot-Brittannië 13,8 17,5 31,3
Europese Unie 14,2 18,9 33,1
Bron: ECHP, 1998 

 
2.4.3 Veranderingen in inkomen van het huishouden 

In de Europese Unie, en in Nederland in het bijzonder, volgen de meeste personen 

tussen de 16 en 25 jaar een opleiding of verrichten zij betaalde arbeid voor meer dan 

15 uur per week. Het aandeel werkenden in de groep 26- tot 35-jarigen is zelfs nog 

hoger (ongeveer 75 procent). Ongeveer 60 procent van de Nederlandse jonge 

huishoudens tussen de 16 en 25 jaar kan gerekend worden tot de laagste 

inkomensgroep. Van de oudere jong volwassenen is dit maar 12 procent. In de gehele 

Europese Unie kan gemiddeld 45 procent van de huishoudens tussen de 16 en 25 jaar 

en 15 procent van de huishoudens tussen de 26 en 35 jaar gerekend worden tot de 

laagste inkomensgroep.  

 

2.4.4 Onderverdeling en inkomenssituatie van 65-plussers 

Zoals eerder al werd opgemerkt in deze paragraaf is zowel het absolute aantal als het 

percentage 65-plussers in Nederland toegenomen in de laatste decennia. In 1995 

bedroeg het percentage 65-plussers 13,2 procent; in 2001 was dit aandeel 

toegenomen tot 13,6 procent (CBS, 2002).  

In figuur 2.3 is het totale aantal 65-plussers volgens de ECHP (1998) weergegeven en 

uitgesplitst naar 65- tot 74-jarigen en 75 jaar en ouder. Het aandeel 65-plussers binnen 

de SOCOHO-landen is relatief het kleinst in Nederland en het grootst in Groot-

Brittannië. In Nederland is het aandeel personen tussen de 65 en 74 jaar relatief groot. 

Dit is tevens het geval in Spanje en Oostenrijk. Groot-Brittannië daarentegen is het 
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enige SOCOHO-land waar het aandeel 65- tot 74-jarigen kleiner is dan het aandeel 

van 75 jaar of ouder. 

 
Figuur 2.3 Aandeel 65-plussers in de SOCOHO-landen, onderverdeeld naar 65-74 jaar 
en 75 jaar en ouder 
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Bron: ECHP, 1998 

 

Vergeleken met de ouderen in de andere landen van de Europese Unie zijn relatief 

weinig Nederlandse ouderen arm. Ongeveer acht procent van de Nederlandse 

huishoudens met 65-plussers behoort tot de laagste inkomensgroep, terwijl gemiddeld 

bijna 25 procent van de ouderen in de Europese Unie beschouwd kan worden als arm. 

In Nederland bedraagt het gemiddelde besteedbare inkomen van ouderen minder dan 

85 procent van het gemiddelde besteedbare inkomen van alle Nederlandse 

huishoudens. In de Europese Unie is dit aandeel 81 procent. 

 

2.4.5 De economische situatie van verschillende typen huishoudens 

De inkomenssituatie van huishoudens blijkt voornamelijk te zijn verbeterd in Nederland 

en Groot-Brittannië (zie figuur 2.4). Verval in de inkomenssituatie is met name 

opgetreden in Frankrijk en Zweden.  

Wanneer de inkomenssituatie wordt afgezet tegen de huishoudenssamenstelling, blijkt 

dat in de gehele Europese Unie voornamelijk de inkomenssituatie van alleenstaanden 

onder de 65 jaar verbeterd is. Dit is met name het geval in Nederland (42,2%) en in 

Groot-Brittannië. 
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Figuur 2.4 Percentage huishoudens dat een verbetering of verslechtering van het 
inkomen heeft ervaren. 

Bron: ECHP, 1998 

N.B. De jaartallen waartussen de verbetering dan wel verslechtering is opgetreden zijn niet 

bekend. 

 

Met uitzondering van Nederland is de inkomenssituatie van alleenstaanden van 65 jaar 

en ouder gelijk gebleven. Een relatief groot aandeel van deze huishoudens in 

Nederland heeft te maken gehad met een verbetering van de inkomenssituatie 

(respectievelijk 15,6% vergeleken met 4,5% voor de gehele Europese Unie). 

De inkomenssituatie van de meeste tweepersoonshuishoudens zonder kinderen 

(jonger dan 65 jaar) is gelijk gebleven in de Europese Unie. In Nederland is het 

aandeel volwassenen zonder kinderen dat er qua inkomen op vooruit is gegaan relatief 

groot (42,7% vergeleken met 26,2% in de Europese Unie). Over het algemeen is de 

inkomenssituatie van echtparen ouder dan 65 jaar (zonder kinderen) nauwelijks 

verbeterd. Wederom vormen de huishoudens in Nederland een uitzondering. Ongeveer 

17 procent van deze Nederlandse huishoudens zag het inkomen stijgen, terwijl in de 

Europese Unie gemiddeld bijna 25 procent van dit type huishouden met een 

achteruitgang van het inkomen te maken heeft gekregen, met name in Frankrijk. 

Opvallend is dat in bijna elk SOCOHO-land de inkomenssituatie van alleenstaande 

ouders met één of meer kinderen is verslechterd; meer dan in de Europese Unie als 

geheel. Alleen In Groot-Brittannië is het aandeel lager. In Nederland heeft bijna één op 

de drie alleenstaande ouders te maken met een inkomensdaling. Aan de andere kant 

zag ongeveer 27 procent van de Nederlandse alleenstaande ouders het inkomen 

verbeteren (vergeleken met 22,5% in de Europese Unie als geheel). In de Europese 
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Unie als geheel kan in de groep eenoudergezinnen ongeveer 40 procent beschouwd 

worden als arm.  

De inkomenssituatie van twee ouders met één of meer kinderen is in bijna alle 

SOCOHO-landen gelijk gebleven. Nederland is wederom een uitzondering, omdat een 

relatief groot aandeel van de ouders met een inkomensstijging te maken heeft 

gekregen. 

De veranderende huishoudenssamenstelling en werksituatie hebben een belangrijke 

invloed op de inkomenssituatie van de meeste huishoudens. De verandering van de 

werksituatie van een huishouden resulteert in Nederland voor 53 procent van de 

huishoudens in een verbetering van de inkomenssituatie. In de Europese Unie als 

geheel heeft een verandering in de werksituatie echter weinig invloed op de 

inkomenssituatie van het huishouden.  

Een verandering in het aantal leden van een huishouden resulteert in de Europese 

Unie in meer dan de helft van de gevallen niet in een verandering in de 

inkomenssituatie. 23 Procent van de huishoudens te maken met een toename van het 

inkomen. In Nederland is het aandeel huishoudens met een verbeterd inkomen zelfs 

groter (33%). 

Opmerkelijk is dat het aandeel huishoudens met een verbeterd inkomen in de 

Europese Unie (37%) groter is dan de veranderingen van werksituatie (30%) of van 

huishoudenssamenstelling (23%). Dat kan deels verklaard worden doordat de 

genoemde veranderingen ook ongunstig kunnen zijn voor het huishoudensinkomen, 

maar deels ook doordat er nog andere factoren zijn die een inkomensstijging tot gevolg 

zouden kunnen hebben, zoals loonsverhoging, bonussen en winstuitkeringen. 

In Nederland is het aandeel huishoudens met een verbeterd inkomen als gevolg van 

veranderingen in de werksituatie en de huishoudenssamenstelling ongeveer 48 

procent. Vergeleken met andere SOCOHO-landen is dit aandeel groot. Alleen in Groot-

Brittannië is het aandeel huishoudens met een verbeterd inkomen groter, namelijk 54 

procent.  

 

2.5 Samenvatting 

 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de veranderingen in de sociaal-

democratische structuur in West-Europa en in Nederland in het bijzonder. 

Samenvattend lijkt er in Europa in de laatste drie decennia sprake te zijn van een 

kleine revolutie op het gebied van demografisch gedrag. Een oppervlakkige analyse 
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van de eerste demografische transitie, die sterk geassocieerd wordt met dalende 

sterfte- en geboortecijfers, maakt duidelijk dat er nogal wat veranderingen zijn 

opgetreden. Deze veranderingen hebben met name betrekking op nieuwe 

samenlevingsvormen, waaronder een toename in ongehuwd samenwonen, een hogere 

leeftijd waarop het eerste kind wordt geboren en een groeiend aantal echtscheidingen. 

Bovendien heeft de omslag van netto emigratie naar netto immigratie, en van een 

immigratie van voornamelijk Europeanen naar immigratie van voornamelijk Afrikanen 

en Aziaten, geleid tot een grotere etnische en culturele diversiteit in de bevolking.  

In Nederland hebben de veranderingen in normen en waarden geresulteerd in een 

groeiend aantal alleenstaanden, alleenstaande ouders, tweepersoonshuishoudens, 

tweeverdieners en een dalend aantal gezinnen met een man, vrouw en twee of meer 

kinderen (waarbij de man het inkomen verdient). 
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3. Armoede in Nederland 

 

3.1 Inleiding 

 
In dit derde hoofdstuk komt het thema armoede aan bod. Bezien vanuit de eerder 

genoemde socio-demografische ontwikkelingen in Nederland en Europa, zal in dit 

hoofdstuk verder worden ingegaan op de verdere consequenties voor bepaalde 

typen huishoudens. Een belangrijke aandachtsgroep vormen de huishoudens met 

een laag inkomen. In de volgende paragraaf zal daartoe allereerst een korte 

omschrijving van het begrip armoede worden gegeven, gevolgd door een overzicht 

van de situatie in Nederland en Europa. Vervolgens zal de Nederlandse situatie 

worden afgezet tegen de Europese en zal worden gekeken wie er tot de groep ‘arme 

huishoudens’ behoren en hoe deze situatie zich heeft ontwikkeld en zal gaan 

ontwikkelen. 

3.2 Definities van armoede 

 
3.2.1 Inleiding 

Van het begrip armoede bestaan verschillende definities. Het hangt van de gebruikte 

definitie af hoeveel arme personen of huishoudens er in een land of stad wonen. 

Tenminste vier verschillende invalshoeken kunnen worden onderscheiden: 

1. primaire en secundaire armoede; 

2. materiële en immateriële armoede; 

3. absolute en relatieve armoede; 

4.  objectieve en subjectieve armoede. 

 

3.2.2 Primaire en secundaire armoede 

Rowntree (1903) hanteert het begrip ‘primaire armoede’ wanneer het inkomen van een 

huishouden ontoereikend is om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Een 

belangrijke vraag is dan wat die minimumbehoeften zijn. Rowntree heeft hiervoor de 

ideeën van Atwater gebruikt, die berekend heeft hoeveel er nodig was om gevangenen 

in leven te houden zonder gewichtstoename of –verlies.  

Wanneer een huishoudensinkomen hoger is dan het benodigde basisbedrag, maar 

door een aantal onkosten toch nog onvoldoende is om de gezinsleden in leven te 

houden, wordt de term ‘secundaire armoede’ gehanteerd. Beide definities zijn 
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gebaseerd op de basisbehoeften van individuen (voedsel en drinken) en worden niet 

veel meer gebruikt. 

 

3.2.3 Materiële en immateriële armoede 

Bij het onderscheid tussen primaire en secundaire armoede wordt alleen de materiële 

dimensie belicht. Armoede kent echter ook niet-materiële dimensies, waardoor een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen materiële en immateriële armoede. 

Gevoelens van onveiligheid, het afgesloten zijn van vrienden, familie en de 

maatschappij en een gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden kunnen worden gezien 

als aspecten van immateriële armoede. Soms worden deze immateriële aspecten de 

sociologische aspecten van armoede genoemd (als tegenhanger van de economische 

dimensie). Alcock (1997) stelt dat armoede inhoudt dat er een tekort is op materieel, 

sociaal en emotioneel gebied. “It means spending less on food, on heating and on 

clothing than someone on an average income. Above all, poverty takes away the tools 

to build the blocks for the future (your ‘life chances’). It steals away the opportunity to 

have life unmarked by sickness, a decent education, a secure home and a long 

retirement”.  

Immateriële armoede en sociale uitsluiting kunnen worden beschouwd als ongeveer 

gelijke concepten. Met name vanaf de jaren ’90 is het concept ‘sociale uitsluiting’ erg 

populair geworden in Europees onderzoek. Wanneer er gediscussieerd wordt over 

sociale uitsluiting, verwijst de ECHP (1994) naar desintegratie en fragmentatie van 

sociale relaties en een gebrek aan controle daarover. Een bredere definitie van sociale 

uitsluiting is opgesteld door Room (1995). Hij gaat er vanuit dat sociale uitsluiting 

gerelateerd is aan een algemene achterstand op het gebied van werk, scholing, 

opleiding, financiële hulpbronnen, politieke hulpbronnen en sociale contacten. Volgens 

de definitie van Room kan sociale uitsluiting als een multidimensionaal concept 

benaderd worden.  

 

3.2.4 Absolute en relatieve armoede 

 ‘Absolute armoede’ wordt gebruikt als een equivalent van primaire armoede. Er wordt 

vanuit gegaan dat het een objectieve, wetenschappelijke definitie is, die gebaseerd is 

op het bestaansminimum. Dat is het minimuminkomen dat nodig is om te overleven. 

Leven beneden het bestaansminimum houdt in dat er sprake is van absolute armoede, 

omdat er niet voldoende is om van te leven. Perlman (1976) stelt dat de absolute 

armoedegrens niet duidelijk maakt hoeveel genoeg is, maar hoeveel voldoende is. 
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Wat genoeg is, is gebonden aan ruimte, tijd en (sociale) context. De socioloog 

Engbersen (1986) stelt dat armoede afgemeten moet worden aan het gemiddelde 

welvaartsniveau in de maatschappij. Relatieve armoede betekent dat een persoon 

beschouwd kan worden als arm, omdat anderen beter af zijn. In het licht van deze 

definitie zijn er altijd arme mensen in een maatschappij.  

 

3.2.5 Objectieve en subjectieve armoede 

Objectieve armoede verwijst naar meetbare cijfers, terwijl subjectieve armoede 

verwijst naar de gevoelens van een individu: iemand is arm als hij of zij het gevoel 

heeft dat hij of zij minder heeft dan men verwacht. Armoede is daarmee niet alleen een 

objectief, maar ook een (inter)subjectief fenomeen. Men voelt zich over het hoofd 

gezien in vergelijking met de rest van de maatschappij. 

Om objectieve armoede te definiëren wordt geen duidelijke regel of criterium gebruikt. 

Een huishouden wordt bijvoorbeeld als ‘arm’ beschouwd als het een inkomen heeft 

onder het minimumloon. Armoede kan ook gedefinieerd worden als de laagste 10 of 

20 procent van de inkomensverdeling in een land. Wanneer armoede op deze manier 

gedefinieerd wordt, bestaat armoede altijd. Het zal echter duidelijk zijn dat de laagste 

10 of 20 procent van een land toch relatief rijk kan zijn. Dit maakt deze definitie 

moeilijk hanteerbaar.  

 

Kortom, er zijn verschillende manieren om het aantal arme personen of het aantal 

arme huishoudens te inventariseren. Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op de 

vraag ‘Hoeveel armen zijn er in een land?’ afhankelijk is van de definitie die wordt 

gehanteerd. Normaal gesproken is het aantal arme personen kleiner wanneer gekeken 

wordt naar objectieve normen dan wanneer subjectieve normen het uitgangspunt zijn. 

Wanneer alleen wordt uitgegaan van objectieve normen, worden sommige personen 

niet als arm beschouwd. Echter, zij kunnen wel het gevoel hebben arm te zijn, omdat 

zij bijvoorbeeld een inkomen genieten dat nauwelijks hoger is dan de armoedegrens.  

 

3.2.7 Hoe wordt armoede in Nederland gemeten? 

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceert sinds 1996 elk jaar een 

armoedemonitor, gebaseerd op een groot aantal data. Doel is enerzijds een overzicht 

te geven van armoede in Nederland en anderzijds aandacht te besteden aan de 

ontwikkelingen ten aanzien van armoede. Niet alleen wordt de vraag beantwoord 

hoeveel arme personen er in Nederland wonen; ook worden bijvoorbeeld relaties 
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tussen inkomen en huisvesting gelegd. In het perspectief van armoede kunnen enkele 

belangrijke conclusies uit de armoedemonitor genoemd worden.  

In de armoedemonitor wordt armoede vastgesteld volgens twee inkomensgrenzen: 

1. De armoedegrens; 

2. Het sociale en beleidsmatige minimum. 

 

De armoedegrens is gebaseerd op een relatief hoge mate van  sociale zekerheid. 

Deze geïndiceerde grens kan gebruikt worden voor vergelijkingen in de tijd. Dit is een 

objectieve en relatieve definitie van armoede. 

Het sociaal minimum is gebaseerd op normen die vastgelegd zijn in de sociale 

wetgeving, met name de Algemene Bijstandswet (ABW), de Algemene Ouderdomswet 

(AOW) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Het sociaal minimum is een 

objectieve én relatieve definitie van armoede. Met name langdurig werklozen en 

alleenstaande moeders die geen recht hebben op andere (en vaak hogere) vormen 

van bijstand, zoals WW of WAO, vallen terug op de sociale uitkeringen. 

De grens voor het minimuminkomen ligt hoger dan het sociaal minimum. Volgens de 

grens voor het minimuminkomen zijn er meer arme huishoudens dan wanneer wordt 

uitgegaan van het sociaal minimum. 

 

3.3 Armoede in Nederland en Europa 

 

In de jaren ’90 is het armoedecijfer in Nederland achtereenvolgens toegenomen, 

gestabiliseerd en uiteindelijk afgenomen. Onduidelijk is daarbij in welke mate de 

positieve ontwikkeling het gevolg is van het overheidsbeleid van de laatste jaren en in 

hoeverre deze ontwikkeling het directe gevolg is van het gunstige economische tij.  

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is op basis van de lage-

inkomensgrens4 gedaald van 970.000 in 1996 naar 850.000 in 1999 (zie figuur 3.1) 

                                                 

4 De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle huishoudens hetzelfde welvaartsniveau. 
De hoogte van de bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979 is hierbij het vertrekpunt. In 
dat jaar was de koopkracht van de bijstand het hoogst. Voor andere typen huishoudens is de 
lage-inkomensgrens vastgesteld door een opslagfactor toe te passen, die is gebaseerd op de 
feitelijke extra kosten van huishoudens met een andere omvang en samenstelling. Voor de 
jaren na 1979 is de lage-inkomensgrens gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, waardoor zij 
geschikt is voor vergelijking in de tijd. De beleidsmatige grens is gesteld op 105% van de 
normen die gelden in de sociale wetgeving (bijstand, AOW, enz.). Deze door de politiek 
vastgestelde grens is van belang voor het bepalen van de omvang van de doelgroepen van het 
overheidsbeleid (Bron: www.cbs.nl). 
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Dat is een afname van 15,6 procent van alle huishoudens in 1996 tot 13,2 procent in 

1999. Deze afname is voor het grootste deel het directe gevolg van een dalend aantal 

ouderen dat tot de laagste inkomensgroep5 behoort. Ten gevolge van verbrede 

belastingsvoordelen is een gedeelte van de ouderen in staat geweest om hun 

inkomenspositie te verbeteren, waardoor deze boven de lage-inkomensgrens uitkwam. 

In het algemeen kan gesteld worden dat het aantal huishoudens in de laagste 

inkomensgroep is gedaald door de economische groei, de toegenomen 

werkgelegenheid en de toegenomen  koopkracht.  

 

Figuur 3.1 Aantal huishoudens in Nederland met een laag inkomen en met een 

minimuminkomen, 1995-1999 (x 1000) 
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Huishoudens met een langdurig laag inkomen (huishoudens die gedurende vier jaar of 

langer een inkomen onder de lage-inkomensgrens hebben) hebben doorgaans meer 

moeite om rond te komen dan de huishoudens die gedurende een korte periode een 

laag inkomen hebben. Langdurige armoede is daarom een goede indicator om de 

                                                                                                                                               
 
5 De armoedegrens is binnen het ECHP gedefinieerd als 60% van het mediane besteedbare 
inkomen per consumptie eenheid (OECD schaal). 
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ontwikkelingen in armoede te volgen. Het aantal huishoudens met een langdurig laag 

inkomen is tussen 1997 en 1999 gedaald met ongeveer 60.000 naar 373.000. Het 

aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen is gedaald van 7 procent vóór 

1998 naar minder dan 6 procent van alle huishoudens in 1999. 

Als de beleidsmatige grens wordt gehanteerd (onder de 105% van het sociale 

minimum), is er tevens een afname zichtbaar in de laatste jaren, zij het op een meer 

beperkte schaal. In 1999 verdiende 9,7 procent van alle huishoudens een inkomen 

rond het sociale minimum. Sinds 1996 is het aantal huishoudens met een inkomen 

rond het sociale minimum afgenomen met 19.000 huishoudens naar 630.000 in 1999 

(zie figuur 3.1). 

Gebaseerd op de gegevens van de ECHP (ECHP) is het aandeel arme huishoudens 

verreweg het kleinst in Nederland (rond 13%). Andere EU-landen, met name de landen 

van het SOCOHO-project (Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië), 

hebben hogere armoedecijfers. Het armoedecijfer in Groot-Brittannië is het hoogst 

(ongeveer 25 %).  

Wanneer gekeken wordt naar het gemiddeld besteedbaar inkomen in de EU-landen 

valt op dat in Groot-Brittannië, Oostenrijk en Nederland dit inkomen relatief hoog is. De 

inwoners van Spanje ontvangen het laagste inkomen (zie figuur 3.1). Omdat de 

armoedegrens hier gemeten is als 60 procent van het gemiddelde besteedbare 

inkomen, is het logisch dat de armoedegrens ook veel hoger is in Nederland, 

Oostenrijk en Groot-Brittannië dan in andere SOCOHO-landen. De armoedegrens is 

het laagst in Spanje. 
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Figuur 3.1 Besteedbaar inkomen en armoedegrens in de SOCOHO-landen, 1997 (naar 
koopkrachtstandaarden6) 

Bron: ECHP, 1998 

 

Vergeleken met de andere SOCOHO-landen hebben Nederlandse arme 

huishoudens nog een relatief hoog inkomen (zie tabel 3.1). Het besteedbare 

inkomen van arme huishoudens is het laagst in Spanje. De arme huishoudens in 

Oostenrijk hebben het hoogste besteedbare inkomen van alle landen in dit project.  

 

Tabel 3.1 Gemiddeld besteedbaar inkomen van arme huishoudens in de SOCOHO-
landen, 1997 (in koopkrachtstandaarden) 
  Inkomen  
Nederland € 5852
Frankrijk € 5391
Spanje € 3305
Oostenrijk € 6097
Zweden € 4692
Groot-Brittannië € 5401
Europese Unie € 4964
Bron: ECHP, 1998 

3.4 De dynamiek van armoede 

 

Niet iedereen die arm is, zal voor altijd arm blijven. Studenten zijn hiervan een duidelijk 

voorbeeld: terwijl zij meestal een aantal jaren van een laag inkomen moeten leven, 

vinden zij na hun studie vaak een baan met een salaris dat ruim boven het sociale 

                                                 
6 Om vergelijkingen van de SOCOHO-landen mogelijk te maken zijn alle gegevens gewogen 
voor de gemiddelde koopkracht per inwoner van elk land. 
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minimum ligt. Aan de andere kant hebben ouderen die arm zijn in het algemeen niet 

veel mogelijkheden om zelfstandig uit de laagste inkomensgroep te komen.  

Trouwen of samenwonen vergroot de kans voor alleenstaanden om uit de laagste 

inkomensgroep te komen. Tussen 1997 en 1998 verliet 83 procent van de arme 

alleenstaanden de laagste inkomensgroep doordat zij gingen trouwen of samenwonen 

(SCP/CBS, 2001).  

Over het algemeen is de kans om uit de laagste inkomensgroep te ontsnappen in de 

jaren ’90 enigszins gestegen, terwijl de kans om in deze groep terecht te komen licht is 

gedaald. In het begin van de jaren ’90 is 31 procent van de arme huishoudens uit de 

laagste inkomensgroep ontsnapt. In de tweede helft van de jaren ’90 is dit aandeel 

gestegen naar 33 procent (SCP/CBS, 2001). 

 

3.5 Wie is arm in Nederland? 

 

3.5.1 Het risico om een laag inkomen te verdienen 

Sommige huishoudens hebben een groter risico op een laag inkomen dan anderen 

(zie figuur 3.2).  

 

Figuur 3.2 Aandeel van verschillende typen huishoudens met een laag inkomen in 
Nederland, 1999 

Bron: SCP/CBS, 2001  
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Alleenstaande ouders, met name alleenstaande moeders, lopen het meeste risico om 

een laag inkomen te verdienen. Bijna de helft van alle eenoudergezinnen heeft een 

laag inkomen. Dat is meer dan drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde (zie tabel 

3.2). Tegenwoordig telt Nederland bijna 400.000 eenoudergezinnen en, zoals eerder 

gesteld, heeft een groot deel van deze gezinnen een laag inkomen. Over het 

algemeen wordt het besteedbaar inkomen bepaald door het opleidingsniveau en de 

huishoudenssamenstelling. Laaggeschoolde, gescheiden en ongetrouwde personen 

hebben de grootste op een laag inkomen (SCP/CBS, 2001). 

Niet alleen alleenstaande ouders, maar ook een groot aantal alleenstaande mannen 

en vrouwen heeft een laag inkomen. De positie van alleenstaande vrouwen is minder 

gunstig dan de positie van alleenstaande mannen. Alleenstaande vrouwen liepen in 

1999 twee keer zoveel risico om tot de laagste inkomensgroep te behoren als 

alleenstaande mannen. Tevens ontvangen veel alleenstaande vrouwen van 65 jaar en 

ouder een laag inkomen. 

Stellen met of zonder kinderen hebben een lager risico een laag inkomen te 

ontvangen dan andere huishoudens, doordat steeds vaker beide personen een baan 

hebben, waardoor een dubbel inkomen verkregen wordt.  

 

Tabel 3.2 Aandeel van de verschillende huishoudens met een laag inkomen, 1981-
1999 (in percentages) 
  1981 1990 1995 1999
alleenstaande ouders 37,5 55,2 61,4 47,2
    
alleenstaande vrouwen, ouder dan 65 jaar 25,1 33,8 35,1 26,8
alleenstaande vrouwen, jonger dan 65 jaar 14,7 26,5 27,0 24,6
alleenstaande mannen, ouder dan 65 jaar 13,7 19,8 20,8 18,1
alleenstaande mannen, jonger dan 65 jaar 15,4 25,7 23,3 15,7
     
samenwonend met kinderen 12,5 9,8 9,4 8,6
samenwonend, ouder dan 65 jaar 16,4 12,4 10,3 6,3
samenwonend, jonger dan 65 jaar  5,8 5,1 5,2 4,8
Totaal 13,0 15,0 15,5 13,2
Bron: SCP/CBS, 2001  

 

Over een langere periode bekeken (1981-1999) is de samenstelling van de risicogroep 

fundamenteel veranderd (zie tabel 3.2). In beide jaren was het totale percentage 

huishoudens in de laagste inkomensgroep ongeveer gelijk (ongeveer 13%). Echter, 

deze stabiliteit geldt niet voor de subgroepen. Het percentage alleenstaande ouders 

met een laag inkomen daalde van 61 procent naar 47 procent van het totale aantal 
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alleenstaande ouders. In de groep vrouwen van 65 jaar en ouder is het aandeel met 

een laag inkomen gedaald van 35 procent in 1995 naar 27 procent in 1999. Sinds 1981 

is de inkomenspositie van stellen verbeterd. 

Armoede is sterk geconcentreerd bij etnische minderheden. In 1999 vormden de 

Turken, de Surinamers en de Marokkanen de drie grootste etnische 

minderhedengroepen in Nederland, respectievelijk met 300.000, 297.000 en 252.000 

personen (NIDI, 2000). Verwacht wordt dat deze aantallen in de komende jaren nog 

verder zullen stijgen vanwege een relatief hoog geboortecijfer. 

Bijna 40 procent van de huishoudens van niet-Westerse afkomst heeft een laag 

inkomen, in vergelijking met 12 procent van de Nederlandse huishoudens (SCP/CBS, 

2001). Turkse en Marokkaanse huishoudens behoren vrijwel altijd tot de laagste 

inkomensklasse. Langdurige armoede is tevens niet ongebruikelijk: van de niet-

Westerse etnische minderheden met een laag inkomen heeft meer dan de helft al 

meer dan vier jaar te maken met deze situatie. De hoge armoedepercentages 

weerspiegelen de ongunstige arbeidsmarktpositie van etnische minderheden: relatief 

hoge werkloosheid, aanzienlijke arbeidsongeschiktheid, beperkte participatie op de 

arbeidsmarkt van Turkse en Marokkaanse vrouwen en een groot aandeel Surinaamse 

en Antilliaanse moeders in de bijstand. 

Verwacht kan worden dat het ‘armoedepercentage’ binnen de tweede generatie, 

personen die opgegroeid zijn in Nederland, lager zal zijn dan binnen de eerste 

generatie. Echter, de beschikbare cijfers laten nog geen daling van armoede zien. 

Binnen deze tweede generatie is het aandeel personen met een laag inkomen nog 

steeds erg hoog. Er is dan ook nauwelijks verschil met het  armoedecijfer van de 

eerste generatie. Een voetnoot moet echter wel geplaatst worden: een groot aantal 

personen van de tweede generatie etnische minderheden gaat nog naar school en is 

dus niet meegenomen in de analyse. Als deze relatief hoger opgeleide groep op de 

arbeidsmarkt terechtkomt, zal het algehele beeld van de groep aanzienlijk verbeteren 

en zal armoede binnen de tweede generatie lager zijn dan binnen de eerste generatie. 

 

3.5.2 Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en uitkeringen 

Aan het eind van het jaar 2000 telde Nederland ongeveer 270.000 werklozen; 

ongeveer vier procent van de potentiële beroepsbevolking (CBS, 2002). Werkloosheid 

betekent niet per definitie dat iemand een laag inkomen heeft; werklozen ontvangen 

eerst een tijdelijke uitkering, gebaseerd op het laatstverdiende salaris. De uitkering 

neemt af naarmate de werkloosheidsduur toeneemt. Langdurig werklozen hebben het 
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recht op een tweede vorm van sociale bijstand (RWW). Herintreden op de 

arbeidsmarkt is één van de grootste problemen voor langdurig werklozen.  

Sinds 1995 heeft iedere burger zonder een inkomen of met een onvoldoende inkomen 

het recht op een derde vorm van bijstandsuitkering (ABW). Het verschil met de RWW-

uitkering is dat het recht op een ABW-uitkering niet gekoppeld is aan het wel of niet 

beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het bedrag dat per maand uitgekeerd wordt is 

echter gelijk. Tot deze groep uitkeringsgerechtigden behoort een groot aantal 

alleenstaande oudergezinnen, waaronder veel gescheiden moeders met één of meer 

kinderen. Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO), tot 

slot, is opgelopen tot 981.000 in 2001. Deze uitkering is gebaseerd op het laatst 

verdiende inkomen. Dit betekent dat niet iedereen in deze groep een laag inkomen 

heeft. Echter, het is belangrijk te weten dat veel van de personen die onder deze 

regeling vallen nooit een inkomensstijging zullen krijgen in de rest van hun leven. Door 

bezuinigingen op overheidsuitgaven zal de koopkracht van deze groep vermoedelijk 

dalen. 

 

3.5.3 Waar wonen de huishoudens met een laag inkomen? 

De daling van het nationale armoedecijfer tussen 1994 en 1998 is zichtbaar in het 

grootste gedeelte van Nederland, maar er is een aantal uitzonderingen. In twee grote 

steden, Rotterdam en Amsterdam, is het aandeel arme huishoudens zelfs sterker 

gedaald dan het nationale gemiddelde. Aan de andere kant blijft de afname in Den 

Haag achter bij het nationaal gemiddelde. 

In 1998 was het aandeel huishoudens met een laag inkomen het grootst in Rotterdam 

(25%), Groningen (24%) en Amsterdam (23%). In Den Haag, Enschede, Almelo, 

Leeuwarden, Nijmegen en Arnhem en in een aantal kleine gemeenten kan bijna één 

op de vijf huishoudens beschouwd worden als arm. In bepaalde postcodegebieden, 

met name in Den Haag en Rotterdam, worden concentraties van huishoudens met een 

laag inkomen gevonden van 40 tot 50 procent. In de vier grote steden (Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wonen ongeveer twee keer zoveel huishoudens met 

een laag inkomen als in Nederland als geheel (SCP/CBS, 2001). 

 

3.6 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de mate van armoede in Nederland. 

Allereerst zijn verschillende definities behandeld. Duidelijk is geworden dat het afhangt 
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van de definitie hoeveel arme personen of huishoudens er zijn in een land of stad. Op 

basis van de lage-inkomensgrens kon in 1999 ongeveer 13 procent van alle 

Nederlandse huishoudens beschouwd worden als arm. Op basis van de gegevens van 

de ECHP is het aandeel arme huishoudens in Nederland verreweg het laagst 

vergeleken met de andere SOCOHO-landen. 

Sommige huishoudens hebben een groter risico in de laagste inkomensgroep terecht 

te komen. Voornamelijk alleenstaande ouders, alleenstaanden en etnische 

minderheden hebben de grootste kans op een laag inkomen. De armoede is sterk 

geconcentreerd: in de vier grote steden wonen twee keer zoveel huishoudens als het 

landelijk gemiddelde.  
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4. Ongelijkheid in Nederland 

 

4.1 Inleiding 

 
In dit vierde hoofdstuk zullen de in voorgaande hoofdstukken genoemde 

veranderingen en ontwikkelingen worden verbonden aan het thema ongelijkheid, 

waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen sociale en etnische ongelijkheid. Eerst 

zal worden ingegaan op sociale ongelijkheid in het algemeen, waarna de 

Nederlandse en Europese situatie worden belicht. Daarna wordt kort aandacht 

besteed aan de positie van etnische minderheden in Nederland. 

 

4.2 Sociale ongelijkheid: enkele algemene opmerkingen 

 
Bij sociale ongelijkheid wordt er vanuit gegaan dat er een hiërarchie bestaat waarbij de 

ene maatschappelijke positie boven de andere geplaatst wordt. In Westerse landen 

zullen aspecten als leeftijd, lengte en haarkleur niet leiden tot sociale ongelijkheid, 

terwijl andere aspecten dat wel kunnen doen (zoals opleiding, inkomen en huidskleur). 

Er zijn veel van dit soort mechanismen die zorgen voor een hiërarchie in de 

maatschappij (Vranken, 2001).  

Hamnett (1996) onderscheidt sociale polarisatie en sociale ongelijkheid. Hij gaat ervan 

uit dat sociale polarisatie betrekking heeft op een absolute en relatieve afname van de 

‘middenklasse’ en een groei in zowel laaggeschoolden en lage inkomensgroepen als 

hooggeschoolden en hoge inkomensgroepen. De sociale structuur verandert van een 

eivormige verdeling (breed in het midden en aflopend aan beide uiteinden) naar een 

vorm waar het midden smaller wordt en de uiteinden breder (Marcuse, 1989). 

Ongelijkheid daarentegen verwijst naar een steeds groter wordende kloof tussen het 

gemiddelde inkomen van de rijken en de armen. Met andere woorden: polarisatie heeft 

betrekking op het aantal huishoudens, terwijl ongelijkheid te maken heeft met 

koopkracht. Toenemende inkomensongelijkheid kan leiden tot een situatie waarin 

bepaalde huishoudens er steeds meer op vooruit gaan, terwijl andere huishoudens er 

in toenemende mate op achteruit gaan. In de praktijk blijkt dat sociale ongelijkheid en 

sociale polarisatie vaak in een mengvorm voorkomen. 

De meningen over ongelijkheid zijn sterk verdeeld, met name over hoeveel ongelijkheid 

acceptabel is. Sommigen vinden dat een bepaalde mate van ongelijkheid acceptabel 

en wenselijk zou moeten zijn, terwijl anderen benadrukken dat ongelijkheid 
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onacceptabel is en een destructieve werking kan hebben op de maatschappij en op 

individuen (Alcock, 1997). De discussie gaat hier echter over de mate van ongelijkheid 

en niet over het bestaan  en de effecten ervan. 

 

4.3 Sociale ongelijkheid in Nederland en Europa 

 

4.3.1 Inkomensbeleid in Nederland 

Om iets te kunnen zeggen over ongelijkheid in Nederland, moet eerst aandacht 

besteed worden aan het inkomensbeleid. Dit is van belang, omdat in een 

verzorgingsstaat als Nederland de overheid een belangrijke invloed heeft op de 

inkomensverdeling. 

Naoorlogse kabinetten hebben veel belang gehecht aan het bevorderen van 

inkomensgelijkheid. In de jaren ’50 groeide de economie sterk, werden de lonen op 

centraal niveau geregeld en profiteerde iedereen van de groeiende welvaart. In de 

jaren ’60 werd de verzorgingsstaat sterk uitgebreid en werd het minimumloon 

vastgesteld. Aan het eind van deze periode was tevens de inkomstenbelasting voor 

lage inkomensgroepen verminderd. Ondanks deze ontwikkelingen werd de 

inkomensverdeling in Nederland niet eerlijk bevonden. Daarom werd in de jaren ’70 

meer geïnvesteerd in de verzorgingsstaat. In de tweede helft van de jaren ’70 zagen 

veel huishoudens mede door deze maatregel hun besteedbare inkomen stijgen. 

Bovendien namen inkomensverschillen af. Uitkeringsgerechtigden en personen met 

het minimumloon kregen te maken met een inkomensstijging, terwijl de inkomens van 

de hoogste inkomensgroepen licht daalden.  

Sinds het midden van de jaren ’80 hebben alle West-Europese verzorgingsstaten zich 

echter teruggetrokken. Deze trend is tot uiting gekomen door een nieuw gedachtegoed, 

waarbij individuele initiatieven en minder overheidsbemoeienis het uitgangspunt 

werden, mede vanwege de noodzaak om bezuinigingsmaatregelen te treffen. De 

gevolgen waren direct duidelijk: veel huishoudens moesten rondkomen van dalende 

inkomens en het werd moeilijker om uitkeringen en subsidies te verkrijgen. Ook de 

inkomensverschillen namen toe: personen met het minimumloon zagen hun inkomen 

stijgen, maar minder dan degenen met een hoger inkomen. Er was sprake van 

inkomenspolarisatie tussen aan de ene kant werklozen en personen met het 

minimumloon en aan de andere kant personen met beter betaalde banen. In de jaren 

’80 werd het land voornamelijk bestuurd door een christelijk-liberale coalitie, wat 

gedeeltelijk resulteerde in een groeiende inkomensongelijkheid. Eén van de doelen van 
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het beleid was het verschil tussen de lonen en de verschillende 

werkloosheidsuitkeringen te vergroten, wat zijn weerslag had op de inkomenssituatie 

van de huishoudens. Vergeleken met andere landen zijn deze regelingen nog relatief 

ruim. 

De relatief uitgebreide regelingen in Nederland hebben echter de groeiende  

inkomensverschillen tussen werkenden en werklozen kunnen voorkomen. Tussen 

1984 en 1994, met name in de tweede helft van deze periode, steeg de koopkracht van 

alle inkomenscategorieën. Toch werd de inkomensongelijkheid groter, doordat de 

koopkracht van hogere inkomensgroepen meer toenam. Tussen 1984 en 1994 had het 

hoogste inkomenskwartiel een toename in koopkracht van 30 procent, terwijl het 

laagste kwartiel te maken had met een toename van slechts 10 procent. Met name 

werkenden en starters op de arbeidsmarkt zagen hun koopkracht toenemen. 

Uitkeringsgerechtigden (gepensioneerden en werklozen) gingen er in toenemende 

mate op achteruit (Marcuse & Van Kempen, 2002). 

 
4.3.2 Sociale ongelijkheid in Nederland in Europees perspectief  

De mate van sociale ongelijkheid kan gemeten worden aan de hand van de verdeling 

van het besteedbare inkomen. De indicator die gebruikt wordt om de kloof tussen de 

huishoudens met het hoogste en die met het laagste inkomen te meten, is de 80/20 

verhouding. Dit is het aandeel van het gehele inkomen (van alle huishoudens) dat 

verdiend wordt door 20 procent van de huishoudens met de hoogste inkomens gedeeld 

door de laagste 20 procent. In Nederland is deze verhouding 4,4 (zie figuur 4.1). Dit 

betekent dat de bovenste 20 procent van de inkomensgroepen een inkomen verdient 

dat 4,4 keer hoger is dan de onderste 20 procent. De 20 procent van de huishoudens 

met het hoogste inkomen ontvangt 38,5 procent van het gehele inkomen van alle 

Nederlandse huishoudens. Aan de andere kant ontvangt de 20 procent van de 

huishoudens met het laagste inkomen 8,7 procent van het totale Nederlandse 

inkomen. 

In de andere SOCOHO-landen, zoals Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië is de kloof 

tussen arm en rijk groter, met uitzondering van Oostenrijk en Zweden (zie figuur 4.1). 
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Figuur 4.1 Kloof tussen ‘arm’ en ‘rijk’ in de SOCOHO-landen 

Bron: ECHP, 1998  
 

4.4 Etnische ongelijkheid 

 
4.4.1 Immigranten in Nederland 

Voor de komst van de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in de jaren ’60 

arriveerden honderdduizenden immigranten van de Indonesische koloniën. De eerste 

stroom van ongeveer 100.000 mensen uit het voormalig Nederlands-Indië kwam na de 

Tweede Wereldoorlog naar Nederland toen de Japanners Indonesië bezetten. Een 

groot aantal van deze immigranten heeft in concentratiekampen gezeten. Over het 

algemeen waren ze goed opgeleid en konden gemakkelijk een baan vinden tijdens de 

wederopbouw van Nederland, maar vanwege het naoorlogse woningtekort kostte het 

tijd een woning te vinden. De overheid zorgde voor opvangcentra van waaruit de 

gerepatrieerde gezinnen konden verhuizen naar andere woningen. De tweede 

instroom, wederom ongeveer 100.000 immigranten, vond plaats toen Indonesië 

onafhankelijk werd. De Indonesiërs, die vaak trouwden met Nederlanders, hadden de 

keuze in Indonesië te blijven en de Indonesische identiteit te behouden of te verhuizen 

naar Nederland. Rond 1960 kwam een derde groep van ongeveer 40.000 immigranten 

uit Indonesië naar Nederland. 

De situatie van de immigranten uit voormalig Nederlands-Indië was anders dan die 

van de ongeveer 35.000 immigranten van de Molukse Eilanden. Zij beschouwden hun 

verblijf in Nederland als tijdelijk, totdat zij zouden kunnen terugkeren naar een 

onafhankelijke Molukse staat. Daarom was er voor deze groep weinig redenen om te 
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integreren in de Nederlandse samenleving. Vanwege het uitblijven van een 

onafhankelijke staat, bleek hun verblijf in Nederland uiteindelijk niet tijdelijk maar 

permanent te zijn.  

Ongeveer 300.000 inwoners van Nederland zijn geboren in Suriname of op de Antillen. 

Het betreft een gemengde groep van voornamelijk Creolen (de zwarte bevolking), 

Javanen en Hindoes. Er was een grote instroom van Surinamers vlak voordat 

Suriname in 1975 onafhankelijk werd. Ondanks dat er sociaal-culturele verschillen zijn 

tussen deze groepen en Nederlanders, hebben de Surinamers en de Antillianen het 

voordeel dat zij de Nederlandse taal spreken.  

Terwijl de immigratie van de hiervoor genoemde categorieën gezien kan worden als 

het resultaat van het koloniale verleden, is de immigratie van Mediterrane groepen 

(Spanjaarden, Portugezen, Grieken, Italianen, Joegoslaven, Turken en Marokkanen) 

veroorzaakt door de vraag naar laaggeschoolde arbeiders tijdens de periode van 

sterke economische groei en industrialisatie in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog 

emigreerde ongeveer een half miljoen Nederlanders, met name boeren, omdat zij het 

land te dicht bevolkt vonden en omdat er te weinig grond was voor jonge boeren om 

een bedrijf op te zetten. Ook alternatieven in de industriële sector ontbraken. Toen de 

industrialisatie in de jaren ’60 eenmaal sterk op gang kwam in Nederland, werd het 

steeds moeilijker om voldoende arbeiders te vinden voor het minder aantrekkelijke 

werk. Bedrijven en overheden begonnen daarom met de werving van gastarbeiders uit 

Spanje en Italië. Later werden ook arbeiders uit Turkije en Marokko geworven, waar 

het overschot van arbeidskrachten zelfs nog groter was dan in de noordelijke 

Mediterrane landen. 

De komst van gastarbeiders werd gezien als een tijdelijke oplossing voor de langdurige 

tekorten op de arbeidsmarkt. Veel gastarbeiders zijn echter in Nederland gebleven en 

hebben daar ook een gezin gesticht. Spaanse en Italiaanse immigranten keerden 

vaker terug dan immigranten uit Turkije en Marokko. Het aantal Italianen nam 

geleidelijk af van ongeveer 20.000 tijdens de grootste immigratiegolf van midden jaren 

’70 naar 17.000 in 1988. Het aantal Spaanse immigranten daalde zelfs nog meer: van 

30.000 naar 18.000. Het verblijf van de Turkse en Marokkaanse immigranten bleek 

echter van langere duur. In de loop van de jaren ’70 begonnen voornamelijk de Turkse 

en Marokkaanse gastarbeiders hun gezinnen over te laten komen naar Nederland. In 

1976 werd de werving van Mediterranen officieel beëindigd. 

De gastarbeiders hadden behoefte aan passende woningen, zodat hun gezinnen over 

konden komen. Echter, de mogelijkheden op de woningmarkt waren beperkt, omdat de 
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sociale huur sector niet toegankelijk was voor de gastarbeiders. Volgens Van Hoorn  & 

Van Ginkel (1986) werd dit door drie factoren veroorzaakt. Ten eerste moest een 

sollicitant zonder werk tenminste vijf jaar in een gemeente wonen om zich te kunnen 

inschrijven voor een sociale huurwoning. Ten tweede werd inschrijving van Turken en 

Marokkanen bemoeilijkt doordat ze vaak over incorrecte of incomplete informatie 

beschiktenbeschiktenbeschite. De belangrijkste oorzaak was echter dat de sociale 

huursector alleen bestemd was voor gezinnen. Vandaar dat alleenstaande mannen, 

zelfs als zij gezinsleden in het buitenland hadden, niet ingeschreven konden worden. 

Tegelijkertijd eisten de autoriteiten dat de gastarbeiders een gepaste woning moesten 

hebben voordat zij hun gezin over lieten komen naar Nederland, waardoor er sprake 

was van een vicieuze cirkel. De meeste gastarbeiders en hun gezinnen gingen in 

steden wonen, vanwege de beschikbaarheid van werk. Ondanks het feit dat veel van 

hun banen verdwenen, bleven zij in de steden wonen. De aanwezigheid van goedkope 

woningen was hierbij het belangrijkste motief, maar ook de aanwezigheid van 

landgenoten, speciale winkels en faciliteiten in specifieke buurten in de stad speelde 

een rol. 

Als gevolg van gezinshereniging en een relatief hoog geboortecijfer nam het aantal 

Turken en vooral Marokkanen sterk toe: de Turkse bevolking groeide van 53.000 

personen in 1974 naar 300.000 in 1999; de Marokkaanse bevolking nam in dezelfde 

periode toe van 30.000 naar 252.000 personen. Over het algemeen zijn Turken, 

vergeleken met Marokkanen, meer georiënteerd op de Westerse maatschappij als 

gevolg van een grotere economische ontwikkeling in Turkije dan in Marokko, maar ook 

doordat een relatief groot aandeel Marokkanen van het geïsoleerde platteland 

afkomstig is (Huttman et al., 1991). 

Samenvattend zijn in Nederland de Turkse en Marokkaanse etnische groepen het 

grootst, samen met de Surinaams-Antilliaanse groep. Deze groepen zijn niet alleen het 

grootst in aantal, maar ook het best onderzocht met betrekking tot de woonsituatie.  

 

4.4.2 Veranderingen in het aantal etnische minderheden in Nederland 

In de eerste helft van de jaren ’90 nam de Nederlandse bevolking elk jaar met 

ongeveer 120.000 inwoners toe. In de tweede helft van de jaren ’90 was de 

bevolkingsgroei per jaar meer aan veranderingen onderhevig en nam toe met 73.000 

inwoners in 1996, 106.000 in 1998 en 123.000 in 2000 (zie tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 Groei van de Nederlandse bevolking en het aandeel immigranten 

  
aantal inwoners in 
Nederland 

totaal aandeel 
immigranten 

aandeel Westerse 
migranten 

aandeel niet-
Westerse  migranten 

1995 15.424.122 15,9% 8,5% 7,3% 
1996 15.493.889 16,1% 8,6% 7,6% 
1997 15.567.107 16,4% 8,6% 7,8% 
1998 15.654.192 16,7% 8,6% 8,2% 
1999 15.760.225 17,1% 8,6% 8,5% 
2000 15.863.950 17,5% 8,6% 8,9% 
2001 15.987.075 18,0% 8,7% 9,3% 
Bron: CBS, 2002 
 

Tussen 1995 en 2001 nam het totale aantal immigranten in Nederland toe van 2.4 

miljoen naar bijna 2.9 miljoen; een toename van 15,9 naar 18,0 procent van alle 

Nederlandse inwoners. Met name het aandeel niet-westerse migranten tussen 1995 en 

2001 is gegroeid, terwijl het aandeel westerse migranten ongeveer gelijk is gebleven. 

De geografische spreiding van immigranten is erg ongelijk: In Nederland wonen de 

niet-westerse migranten voornamelijk in de vier grote steden, met de hoogste 

concentratie in Amsterdam. Bijna éénderde van de bevolking behoort tot de groep van 

niet-westerse migranten. Ook Rotterdam en Den Haag kennen hoge percentages niet-

westerse migranten, respectievelijk 31 procent en 28 procent (CBS, 2001). 

 

4.5 Samenvatting  

 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de mate van sociale ongelijkheid en de 

etnische samenstelling van Nederland. Eerst is aandacht besteed aan de definitie van 

sociale ongelijkheid. Ook is het begrip sociale polarisatie aan bod gekomen. Deze twee 

concepten betekenen niet hetzelfde, maar worden vaak door elkaar gebruikt. 

Ongelijkheid heeft betrekking op koopkracht, terwijl het bij polarisatie gaat om het 

aantal huishoudens. Ook het inkomensbeleid van de overheid is ter discussie gesteld, 

omdat dit beleid de mate van inkomensongelijkheid kan beïnvloeden. In de jaren ’60 

breidde de verzorgingsstaat zich sterk uit in Nederland en het minimumloon werd 

ingevoerd. Sinds het midden van de jaren ’80 trekt de overheid zich terug, wat 

negatieve gevolgen heeft gehad voor de inkomenspositie van huishoudens. Echter, 

vergeleken met andere landen is de verzorgingsstaat in Nederland relatief ruim. De 

kloof tussen arm en rijk is hierdoor minder groot dan in landen als Frankrijk, Spanje en 

Groot-Brittannië. 
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Vervolgens is de immigratie van etnische groepen naar Nederland aan bod gekomen. 

De immigratie van etnische groepen, zoals Nederlands-Indiërs, Molukkers, Surinamers 

en Antillianen, heeft sterk te maken met het resultaat van het koloniale verleden. De 

immigratie van Mediterranen is echter veroorzaakt door de vraag naar ongeschoolde 

arbeiders tijdens een periode van sterke economische groei. Aanvankelijk werd het 

verblijf van de Mediterranen beschouwd als tijdelijk, echter het bleek permanent te zijn. 

Dit was voornamelijk het geval voor Turken en Marokkanen. Andere Mediterrane 

immigranten, zoals Italianen en Spanjaarden, keerden wel vaak terug naar hun eigen 

land. Tegenwoordig gaat het hier met name om niet-westerse immigranten. Op dit 

moment vormen de Surinamers, Turken en Marokkanen de grootste groep niet-

Nederlanders. Het aandeel immigranten in de totale Nederlandse bevolking groeit nog 

steeds.  
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5. Het Nederlandse volkshuisvestingssysteem 
 

5.1 Algemene ontwikkelingen 

 

5.1.1 Overheidsbeleid, nota’s en autonome ontwikkelingen 

In de eerste drie decennia na de Tweede Wereldoorlog speelde de sociale huursector 

in Nederland een belangrijke rol in de opbouw van de verzorgingsstaat. Tegenwoordig 

bestaat een groot gedeelte van de Nederlandse woningvoorraad nog steeds uit sociale 

huurwoningen, vooral in grote steden (Schutjens et al., 2002). 

In het laatste decennium heeft het Nederlandse huisvestingssysteem een duidelijke 

verandering ondergaan: steeds meer beslissingen worden overgelaten aan de markt. 

Steeds vaker wordt er onderhandeld met verschillende partijen. Soms is de centrale 

overheid slechts één van de vele partijen in het besluitvormingsproces. Corporaties 

opereren in toenemende mate als marktpartijen met een sociale missie (Van der 

Heijden & Haffner, 2002). 

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse overheid veel nota’s opgesteld, 

waarvan een aantal specifiek betrekking had op ruimtelijke ordening en wonen. 

Voorbeelden zijn de Nota Volkshuisvesting in de jaren ’90, de Nota Stedelijke 

Vernieuwing en de Nota Wonen. 

Een nieuw perspectief op wonen kwam op aan het einde van de jaren ’80, toen de 

Minister van Volkshuisvesting de Nota Volkshuisvesting in de jaren ’90 opstelde. In 

1989 werd hieraan een aantal definitieve beleidsvoorstellen verbonden (Boelhouwer & 

Van der Heijden, 1992). 

Het belangrijkste doel van het beleid was het beter laten functioneren van de 

woningmarkt, onder andere door het verzekeren van kwaliteit van de woningen, 

toegang tot betaalbare woningen van voldoende kwaliteit voor lage inkomensgroepen 

en stabiliteit van de markt en het niveau van nieuwbouw. Bovendien legde de nota 

aanzienlijke nadruk op het tegengaan van scheefheid op de woningmarkt (Boelhouwer 

& Van der Heijden, 1992, p.75).  

Er zijn twee soorten scheefheid: goedkope scheefheid heeft betrekking op 

huishoudens met een relatief hoog inkomen die in goedkope huurwoningen wonen, 

terwijl het bij dure scheefheid gaat om lage inkomensgroepen die in dure 

huurwoningen wonen. Beide situaties zijn onwenselijk vanuit het oogpunt van een 

bezuinigende overheid. Om deze scheefheid aan te pakken richt het nieuwe 

woonbeleid zich op de bouw van meer niet-gesubsidieerde, relatief dure woningen. Dit 
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zou de hoge inkomensgroepen moeten stimuleren om hun goedkope huurwoning te 

verlaten, zodat deze vrijkomt voor huurders met een laag inkomen (Meusen & Van 

Kempen, 1995).  

In 1997 werd de Nota Stedelijke Vernieuwing opgesteld. Deze nota heeft met name 

betrekking op stedelijke gebieden met een groot aandeel sociale huurwoningen. Deze 

gebieden worden, volgens de Nota, gekarakteriseerd door een eenzijdige 

woningvoorraad en bevolking, wat, weer volgens de Nota, als een probleem wordt 

gezien. Het uitgangspunt van deze Nota was een differentiatie van de woningvoorraad, 

waarbij goedkope woningen vervangen moesten worden door duurdere woningen, 

zodat midden- en hoge inkomensgroepen aangetrokken konden worden. Vaak 

betekent dit ook een verandering van de eigendomspositie: goedkope sociale 

huurwoningen worden gesloopt, terwijl er koopwoningen voor terug gebouwd worden. 

Om de geselecteerde buurten te verbeteren, moet er naast het veranderen van de 

eigendomspositie ook aandacht worden besteed aan het behouden of versterken van 

de intrinsieke kwaliteiten van de buurt. Uitgangspunt is dat een positieve 

woonomgeving de woningkeuze kan beïnvloeden van personen die op zoek zijn naar 

een woning in de stad. 

In de recent verschenen nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’ (2002) is de aandacht nog 

steeds gericht op heterogeniteit van buurten. Voor het invoeren van het stedelijke 

herstructureringsbeleid is de capaciteit, kennis en financiële steun van 

woningcorporaties noodzakelijk (Van Kempen & Priemus, 2002). 

Diversificatie van de woningvoorraad kan gerealiseerd worden door corporaties het 

recht te geven een deel van hun voorraad te verkopen. Door het verkopen van 

woningen zijn de corporaties in staat winst te maken. Deze kan worden gebruikt voor 

het ontwikkelen van nieuwe woningen en het behouden van de kwaliteit van de 

bestaande voorraad. Hoewel de staatssecretaris beoogde om per jaar 50.000 

woningen te verkopen, werden er in 2000 slechts 15.610 woningen verkocht (Aedes, 

2003).  

 

5.2 Subsidies 

 
5.2.1 Subsidies in Nederland 

Het Nederlandse volkshuisvestingssysteem kent een aantal belangrijke 

subsidievormen. Deze subsidies maken het onder andere mogelijk dat huishoudens 

met een laag inkomen in een duurdere (en daardoor vaak betere) woning kunnen 
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wonen dan ze zich, gezien hun inkomen, kunnen veroorloven. Er zijn verschillende 

soorten subsidies, die hieronder toegelicht zullen worden.  

 

5.2.2 Individuele huursubsidie 

In 2003 heeft de overheid €1.493.000.000 uitgeven aan individuele huursubsidie. Dit 

bedrag zal waarschijnlijk stijgen tot €1.573.000.000 in 2007 (Aedes, 2003). Om in 

aanmerking te komen voor de individuele huursubsidie moet aan een aantal 

voorwaarden voldaan worden. Ten eerste mag het jaarlijkse bruto 

huishoudensinkomen niet hoger zijn dan €17.700 voor alleenstaanden en €23.750 voor 

meerpersoonshuishoudens. Voor 65-plussers zijn deze bedragen respectievelijk 

€15.725 en €20.500. Bovendien komen alleen zelfstandige woningen in aanmerking 

voor subsidies, wat betekent dat studenten die in studentenkamers wonen geen recht 

hebben op zo’n subsidie. Personen die ouder zijn dan 23 jaar kunnen de subsidie 

verkrijgen voor woningen met een maximum huur van €565, terwijl voor jongeren het 

maximum €307 is (Ministerie van VROM, 2002). 

Het aantal huishoudens dat huursubsidies ontving is sinds 2000 afgenomen. Dit geldt 

voor alle verschillende leeftijdsklassen, inkomensklassen en huishoudenstypen 

(Ministerie van VROM, 2001). Vóór dit jaar was het aantal huishoudens dat in 

aanmerking kwam voor subsidies toegenomen van 949.000 in 1990 naar 1.000.000 in 

1998. Alleen na 2000 is een kleine afname in dit aantal zichtbaar (Ministerie van 

VROM, 2003). In 2001 ontving ongeveer 32 procent van de huurders een huursubsidie. 

Sinds 1995 is het bedrag dat de overheid uitgeeft aan subsidies sneller gestegen dan 

de huur. Dit heeft tot gevolg dat de woonlasten voor individuele huishoudens zijn 

gedaald. Het besteedbare inkomen na aftrek van de bruto woonlasten is gestegen, wat 

betekent dat er een verbetering van de financiële situatie van veel huishoudens is 

opgetreden, inclusief de laagste inkomensgroep. 

 

5.2.3 Koopsubsidie 

De koopsubsidie is beschikbaar voor bezitters van zowel bestaande als 

nieuwbouwwoningen, waarvan de koopprijs maximaal €123,5007 bedraagt. Huurders 

die een woning willen kopen, kunnen een bedrag vanaf €159,- per maand ontvangen 

van de overheid. Een beperkt aantal huishoudens komt echter in aanmerking voor 

deze vorm van subsidie, omdat er niet veel woningen zijn die gekocht kunnen worden 

voor deze prijs. Dit is waarschijnlijk een van de oorzaken van het lage aantal verkochte 

                                                 
7 Echter, de maximum hypotheek mag niet hoger zijn dan € 98.775. 
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sociale huurwoningen in de afgelopen jaren. Het aantal huishoudens dat gebruik 

gemaakt heeft van deze subsidie om een woning te kopen wordt voor 2002 geraamd 

op een paar honderd.  

 

5.3 Verbetering van de woning door de huurder 

 

De overheid biedt niet alleen hulp door middel van subsidies, maar ook door 

betrokkenheid bij het verbeteren van woningen. In 2003 werd €87.870.000,- besteed 

aan het verbeteren van de kwaliteit van woningen, wat neerkomt op ongeveer €14,- 

per huishouden. Bovendien werd €597.962.000,- geïnvesteerd in herstructurering van 

de woningvoorraad. Dit komt neer op €92,- per huishouden.  

Ook indirect worden bewoners (in dit geval kopers) gestimuleerd on hun woning te 

verbeteren: een belangrijke verandering is een nieuwe wet op belastingaftrek van de 

hypotheeklasten. Het nieuwe kabinet, gevormd in mei 2003, heeft een aantal restricties 

voor eigenaar-bewoners opgesteld om hen aan te moedigen om de overwaarde van 

hun verkochte woning te gebruiken voor het verbeteren van hun nieuwe woning. Dit 

geld kan niet langer gebruikt worden voor het afsluiten van een tweede hypotheek, 

waarvan veel huishoudens een auto, een boot of aandelen hebben gekocht. 

 

5.4 Organisatie en spreiding van de sociale huursector 

 
De Nederlandse sociale huursector omvat 2.347.067 huurwoningen (CBS, 2003). 

Figuur 5.1 laat de belangrijkste veranderingen van de sociale huursector zien vanaf 

1998. Het is duidelijk dat het aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen afgenomen 

is sinds 1998. Bovendien is een deel van de bestaande voorraad verkocht (0,6% van 

de totale sociale woningvoorraad in 2001). Ten derde laat de figuur zien dat jaarlijks 

een klein aantal woningen gesloopt of samengevoegd is (ook 0,6% in 2001). De 

afname in het aantal woningcorporaties is voor een groot gedeelte het resultaat van 

fusies (zie figuur 5.2). 
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Figuur 5.1 Recente veranderingen in het aantal woningen in de sociale huursector  

Bron: Ministerie van VROM, 2003 

 

Figuur 5.2 Aantal woningcorporaties tussen 1998 en 2003 

Bron: Ministerie van VROM 2003, p.108, Aedes, 2003 
* =Onbekend 
 

Figuur 5.3 laat het woningbezit van woningcorporaties zien. Tussen 1995 en 1996 

steeg het aantal woningen met meer dan 50.000. Gedeeltelijk is dit het resultaat van de 

verkoop van woningen van gemeenten aan woningcorporaties. De afname die begon 

in 1997 kan gezien worden als een resultaat van het genoemde nieuwe beleid. 

Van oudsher zijn de woningcorporaties van groot belang in de stedelijke gebieden, 

met name in de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). 

Hier bezitten de corporaties nog steeds meer dan 50 procent van de totale 

woningvoorraad (CFV, 2002a, p.18). In de steden zijn zowel de sociale als de 

particuliere huurwoningen over het algemeen ouder, kleiner en van slechtere kwaliteit 

dan in de rest van Nederland (Priemus, 2000). 
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Figuur 5.3 Grootte van de woningvoorraad tussen 1995 en 2000 

Bron: CBS/Statline, 2003 
 
 
Het CFV (2002b, p.5) 8 heeft de corporaties in vijf verschillende categorieën ingedeeld: 

stedelijke, minder stedelijke en niet-stedelijke corporaties en corporaties die 

gespecialiseerd zijn in huisvesting van jongeren en van ouderen (zie tabel 5.1). 

Tabel 5.1 laat zien dat 95 procent van de sociale huurwoningen niet-gespecialiseerde 

huisvesting is. Iets meer dan 100.000 woningen zijn specifiek bedoeld voor ouderen of 

jongeren.  

 
Tabel 5.1 Verdeling van de sociale woningvoorraad over de Nederlandse 
woningcorporaties 

 aantal corporaties aantal woningen gemiddeld aantal woningen 
stedelijk 55 778.670 14.158 

minder 
stedelijk 127 662.736 5.218 

niet-stedelijk 357 876.629 2.456 
subtotaal 539 2.318.035 4.301 

    
ouderen 29 79.789 2.751 
jongeren 11 42.636 3.876 

totaal 579  2.440.460 4.215 
Bron: CFV 2002b, p.5 
 

Ten tweede zijn de corporaties in de steden gemiddeld groter dan die in de niet-

stedelijke gebieden. Ten derde bezitten de 55 corporaties in de stedelijke gebieden in 

totaal bijna 780.000 woningen. Tevens bezitten de corporaties ongeveer 75 procent 

van alle woningen in buurten die gekarakteriseerd kunnen worden als ‘gebieden met 

een veelvoud aan sociale problemen’ (CFV, 2002b, p.6) en bezitten ze 30 procent van 
                                                 
8 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Deze onafhankelijke organisatie houdt zich bezig 
met de financiële situatie van de woningcorporaties en adviseert de nationale overheid.  
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alle sociale huurwoningen in Nederland. Meer dan 75 procent van de huurwoningen 

bevinden zich in meergezinswoningen. Van de totale voorraad huurwoningen dateert 

meer dan 20 procent van voor de oorlog.  

Sinds 1990 zijn steeds meer gemeenten het aanbodmodel of advertentiemodel gaan 

hanteren om de huishoudens die een goedkope huurwoning willen huren over de 

woningen te verdelen. Dit betekent dat personen die in aanmerking komen voor een 

woning kunnen reageren op advertenties van beschikbare woningen. Huishoudens 

kunnen telefonisch, schriftelijk (via woonbonnen) of via internet reageren. In principe 

kan elke Nederlandse burger met een inkomen beneden een bepaalde grens kiezen 

voor een sociale huurwoning. In 2003 werden alle woningen met een huur lager dan 

€565,- beschouwd als sociale huurwoning, terwijl woningen met een huur boven dit 

bedrag tot de vrije sector behoren.  

Echter, de corporaties hanteren veel criteria om te beslissen of een huishouden in 

aanmerking komt of niet. De meeste corporaties kijken naar de leeftijd van de huurder, 

de inschrijfduur en eventuele urgentie, bijvoorbeeld door een handicap of een 

scheiding. Bovendien moet de grootte van de woning passen bij de grootte van het 

huishouden en moet de huur aansluiten op het huishoudensinkomen. 

Het bestaan van een grote sociale huursector betekent niet automatisch dat het 

gemakkelijk is een woning te vinden in deze sector. Wachttijden zijn vaak lang, met 

name in de grotere stedelijke gebieden. Huishoudens met een laag inkomen moeten 

vaak jaren wachten voordat ze recht hebben op een sociale huurwoning. Deels is dit 

het gevolg van het feit dat veel woningen bewoond worden door verschillende soorten 

huishoudens, zelfs huishoudens met een midden- of hoog inkomen die niet willen 

vertrekken. Dankzij de relatief goede kwaliteit van de woningen en de relatief lage 

huren blijven veel huishoudens in deze woningen wonen. Er is ook geen verplichting te 

vertrekken: terwijl de toewijzing van een goedkope woning beperkt is tot huishoudens 

met een laag inkomen, kunnen ze er zo lang blijven wonen als ze willen, ook wanneer 

hun inkomen stijgt.   

 

5.5 Huurbeleid, huurbescherming en huurovereenkomsten9 

 
De Nederlandse overheid kent een lange traditie van sociale huisvesting en 

huisvestingswetten. De wet die van kracht is, de ‘Woningwet’ van 1901, zal in de nabije 
                                                 
9 Omdat het huurbeleid in Nederland voor zowel de sociale als de particuliere huursector gelijk 
is, zal aan beide sectoren aandacht besteed worden.  
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toekomst vervangen worden door een nieuwe wet, de zogenaamde ‘Woonwet’. De 

woningwet omvat meer dan alleen de nieuwbouw van woningen en de regulering van 

de bestaande woningvoorraad. De wet was en is nog steeds de leidraad voor veel 

beslissingen, vernieuwingen en metingen met betrekking tot huisvesting in Nederland, 

zelfs nu de overheidsbemoeienis afneemt. 

De woningwet kan gezien worden als stimulus voor het oprichten van de eerste 40 

woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven in Nederland (Grünhagen & 

Ibelings, 2000). Alleen de corporaties die officieel ‘geaccepteerd’ waren kregen 

financiële steun voor de ontwikkeling en het beheren van hun woningvoorraad. In 1920 

waren er al 1300 corporaties, die verantwoordelijk waren voor 87 procent van alle 

nieuwbouwwoningen van dat jaar en meer dan 21.500 woningen in hun bezit hadden. 

Beide wereldoorlogen zorgden voor een sterke afname van de financiële steun van de 

overheid en daarmee ook een afname in het totaal aantal nieuwbouwwoningen. Na de 

Tweede Wereldoorlog groeide de sociale woningvoorraad zeer sterk, onder andere 

door een toename van de overheidsbemoeienis.  

West-Europese overheden begonnen na de Tweede Wereldoorlog invloed uit te 

oefenen op de woningmarkt door een reeks van sociale maatregelen te treffen, 

inclusief huurprijscontrole en verschillende subsidies. Bijna alle landen creëerden 

bovendien een sociale huursector. In dit opzicht ging Nederland het verst. Het grote 

aandeel sociale huurwoningen in de bestaande voorraad is tekenend voor het beleid. 

In 1973 werd het hoogste aantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd: 155.000 nieuwe 

woningen in een jaar (Grünhagen & Ibelings, 2000). Tot het begin van de jaren ’90 

overtrof het aantal nieuwgebouwde sociale en gesubsidieerde woningen het aantal 

niet-gesubsidieerde woningen, ook in stadsvernieuwingsgebieden. Hierdoor was de 

bevolking niet genoodzaakt te verhuizen uit de buurt. Dit beleid, ‘bouwen voor de 

buurt’, was vooral populair in de jaren ’70 (Van Kempen et al., 2002). In de jaren ’90 

legde de terugtrekkende en meer marktgeoriënteerde overheid aanzienlijke nadruk op 

het tegengaan van scheefheid op de woningmarkt.  

Een belangrijk aspect van het volkshuisvestingsbeleid betreft de bescherming van 

huurders in zowel de sociale als de particuliere huursector. Zo is het vaststellen van de 

huur aan strikte regels gebonden. De huur wordt berekend aan de hand van 

zogenaamde kwaliteitspunten, waarbij bijvoorbeeld de grootte van de woning, de 

aanwezigheid van centrale verwarming, isolatie, bad of douche, de grootte van de 

buitenruimte, een rol spelen. Het totale aantal kwaliteitspunten bepaalt de maximale 

huur die de corporaties of verhuurders kunnen vragen. Het puntensysteem is openbaar 
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en transparant, waardoor de huurders ook zelf hun maximale huur kunnen berekenen 

en eventueel bezwaar maken tegen te hoge huurprijzen. 

Een andere vorm van bescherming van huurders via de overheid is het beschermen 

tegen uitzetting. Een verhuurder moet een goede reden hebben om het contract met 

de huurder te beëindigen. Uitzetting is alleen mogelijk als bijvoorbeeld huisgenoten 

overlast hebben van de huurder in kwestie. Wanneer de huurder het ermee eens is, 

loopt het contract af. Zo niet, dan kan het contract alleen beëindigd worden door een 

rechter. De verhuurder kan ook naar een rechter stappen als een huurder het niet eens 

is met de beëindiging van een contract. De rechter bepaalt wanneer de huurder moet 

vertrekken en tot die tijd kan de verhuurder de huurder niet het huis uit zetten. Deze 

vorm van bescherming is ook geldig voor bijvoorbeeld studentenkamers. 

Ook de verhuurder heeft een aantal rechten. Ten eerste is onderhuur niet toegestaan, 

tenzij de verhuurder daar expliciet toestemming voor geeft. Dit kan soms leiden tot 

illegale praktijken. Cijfers hierover zijn niet bekend. Ten tweede is het verboden om de 

huurwoning te verbouwen of te veranderingen. Als de huurder de woning verlaat, moet 

de woning achtergelaten worden in de oorspronkelijke staat. Er zijn echter plannen om 

deze beperkingen te verminderen. In de onlangs verschenen nieuwe Nota Wonen 

worden twee amendementen voorgesteld. Ten eerste hoeft een huurder, wanneer hij of 

zij de woning heeft veranderd, deze niet in de oorspronkelijke staat achter te laten na 

een verhuizing, tenzij dat in het huurcontract is vermeld.  Ten tweede is het toegestaan 

voor een huurder om de woning te verbeteren, zolang deze verbeteringen de waarde 

van de woning niet negatief beïnvloeden (Ministerie van VROM, 2000).  

 

5.6 Organisatie en spreiding van de particuliere huursector 

 
Op 1 januari 2001 bestond 11 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad uit 

particuliere huurwoningen (Ministerie van VROM, 2003, p.25). Vergeleken met veel 

andere Europese landen is dit een klein aandeel.  

Op 1 januari 1997 was het aandeel particuliere huurwoningen nog 13 procent. Het 

aantal woningen in deze sector was 839.000. In tabel 5.2 worden vijf soorten 

verhuurders weergegeven en het aantal woningen per categorie.  
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Tabel 5.2 Typen verhuurders in de particuliere huursector 
 
Type verhuurder aantal aandeel 
particulieren 355.000 42,3% 
institutionele investeerders 200.000 23,8% 
institutionele organisaties 130.000 15,5% 
non-profit organisaties 104.000 12,4% 
overige verhuurders 50.000 6,0% 
Totaal 839.000 100,0% 

Bron: Companen 1998, p.13 
 

De grootste categorie is die van de particulieren, die voornamelijk bestaat uit 

ongeorganiseerde individuen. Onder de groep institutionele investeerders vallen 

bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. In deze subsector 

zitten ongeveer 40 grote eigenaren. Institutionele organisaties zijn bijvoorbeeld 

projectontwikkelaars. Non-profit organisaties zijn geconcentreerd op huisvesting voor 

speciale groepen, zoals studenten of ouderen. De categorie ‘overig’ bestaat 

bijvoorbeeld uit huurders die hun woning onderverhuren omdat zij tijdelijk in het 

buitenland verblijven. 

 

Het grootste aandeel woningen uit het bezit van de particulieren en institutionele 

organisaties bestaat uit vooroorlogse woningen (79%). Institutionele investeerders 

bezitten nauwelijks vooroorlogse woningen. 15 procent van de woningen van de 

particulieren en institutionele organisaties is gebouwd tussen 1945 en 1969; slechts 6 

procent dateert van 1970 of later. Een beperkt percentage, 15 procent van de gehele 

particuliere huursector, bestaat uit eengezinswoningen. De overige 85 procent bestaat 

uit andere woningtypes, zowel hoog- als middelhoogbouw.  

Net zoals in de sociale huursector, zijn ook de meeste particuliere huurwoningen te 

vinden in de steden. De aandelen in de vier grote steden zijn dan ook hoger dan het 

Nederlandse gemiddelde van 13 procent: 29 procent in Amsterdam, 23 procent in 

Rotterdam, 27 procent in Den Haag and 18 procent in Utrecht. Gezamenlijk omvatten 

de steden bijna 30 procent van de gehele sector: ongeveer 240.000 woningen 

(Companen, 1998).  
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5.7 Woonduur 

 
Zowel de relatief goede kwaliteit van de Nederlandse huursector als de bescherming 

van huurders kan leiden tot een lange woonduur. In tabel 5.3 wordt de gemiddelde 

woonduur in de zes SOCOHO-landen weergegeven.  

 

Tabel 5.3 De gemiddelde woonduur (in jaren) in huurwoningen voor verschillende 
typen huishoudens* 
 1 persoon 2 personen meer dan 2 

personen 
alle 
huishoudens 

Nederland 3,8 3,8 6,3 4,4 
Frankrijk 2,9 2,5 3,8 3,1 
Spanje 1,8 4,9 8,6 6,3 
Oostenrijk 6,3 6,5 6,8 6,6 
Zweden 2,5 2,2 2,7 2,5 
Groot-
Brittannië 1,6 2,4 4,6 2,9 
Europese Unie 3,4 3,2 5,0 3,9 

Bron: ECHP, 1998 
*=Alleen huishoudens met referentiepersonen jonger dan 41 jaar 

 

De tabel laat zien dat huishoudens in de Nederlandse huursector gemiddeld 

inderdaad langer in hun huurwoning blijven wonen dan het Europese gemiddelde. 

Dit geldt voornamelijk voor huishoudens met meer dan twee personen.  

 

5.8 Grotestedenbeleid 

 
Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat er verschillende nota’s over wonen 

geschreven zijn en dat deze erop gericht zijn (de samenstelling van) de 

woningvoorraad te veranderen. De woningmarkt wordt in toenemende mate afhankelijk 

van de markt in plaats van overheidssubsidies. Het huidige herstructureringsbeleid is 

van grote invloed op de gebieden die te maken hebben met grote hoeveelheden 

sociale woningen. Het aantal sociale huurwoningen zal worden beperkt en te 

vervangen door duurdere alternatieven, om een meer gemengde bevolking te 

bewerkstelligen. Vanzelfsprekend resulteert dit in een beperking van de 

keuzemogelijkheden van lage inkomensgroepen. 

Dit herstructureringsbeleid maakt deel uit van een groter geheel: het Grotestedenbeleid 

(GSB). Het GSB richt zich op de achterstandsgebieden van 30 steden in Nederland. 

Het beleid werd in 1994 ingevoerd dankzij initiatieven van de vier grote steden 
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(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en was oorspronkelijk alleen bedoeld 

voor deze vier steden. Kleinere steden gaven echter ook aan dat zij te maken hadden 

met dezelfde problemen. Daarom worden steeds meer middelgrote en kleinere steden 

in het beleid opgenomen.  

Het GSB wordt om twee redenen een geïntegreerd beleid genoemd. Ten eerste 

moeten departementen van verschillende steden samenwerken met de overheid en 

met de wijkorganisaties en bewoners teneinde de woonkwaliteit te verbeteren. Ten 

tweede is het beleid gebaseerd op drie pijlers: de fysieke, de economische en de 

sociale pijler. Het herstructureringsbeleid kan gezien worden als de fysieke pijler. Doel 

is om de woningvoorraad te differentiëren, de woningkwaliteit te verbeteren en de 

leefbaarheid te verbeteren, door bijvoorbeeld de openbare ruimte aan te pakken. De 

economische pijler is gericht op het terugbrengen van de werkloosheid en het creëren 

van werkgelegenheid in de steden en de buurten die deel uitmaken van het beleid. De 

sociale pijler doelt op het verzorgen van sociaal zwakke groepen, zoals langdurig 

werklozen, drugsverslaafden en gehandicapten. Gezamenlijk moeten alle maatregelen 

resulteren in een zogenaamde ‘complete stad’, waarin verschillende groepen samen 

kunnen leven in een aantrekkelijke stedelijke omgeving.  

 

5.9 Samenvatting 

 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse 

huisvestingssysteem besproken. De rol van de nationale overheid met betrekking tot 

de verdeling en beschikbaarheid van sociale huurwoningen is duidelijk veranderd. 

Nederland heeft een grote sociale huursector van relatief goede kwaliteit, maar de 

laatste jaren neemt dit aandeel, onder meer door herstructurering van de voorraad, 

langzaam af. Toch is deze sector nog steeds oververtegenwoordigd in de steden, met 

name in de vier grootste Vanwege subsidies is de huursector goed toegankelijk voor 

lage inkomensgroepen, maar doordat veel huishoudens gedurende lange tijd in de 

huurwoning blijven wonen, is er vaak wel sprake van lange wachtlijsten. Ook wanneer 

het inkomen stijgt, hoeft het huishouden de woning niet te verlaten. 
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6. De huisvestingssituatie van verschillende huishoudenstypen 

 

6.1 Inleiding 

 
De Nederlandse sociale huursector staat bekend om haar grote marktaandeel (41 

procent van de totale woningvoorraad in het begin van de jaren ’90), haar relatief 

goede kwaliteit en (voornamelijk het resultaat van deze twee aspecten) het relatief 

grote aantal huurders dat geen laag inkomen heeft en er toch voor gekozen heeft om 

in een sociale huurwoning te wonen. Met andere woorden: de Nederlandse sociale 

huursector is nooit gezien als een sector voor louter de laagste inkomensgroepen (Van 

Kempen & Priemus, 2002). Terwijl veel buurten in Nederlandse steden te maken 

hebben met een groot aantal sociale huurwoningen, zijn er geen buurten waar alleen 

maar lage inkomensgroepen wonen.  

 

6.2 De huisvesting van lage inkomensgroepen in Nederland 

 

Huishoudens met een hoog inkomen hebben keuzemogelijkheden en wonen 

doorgaans in de meest aantrekkelijke woningen. In Westerse landen wonen de 

hoogste inkomensgroepen vaak in ruime en goed uitgeruste woningen in ruim 

opgezette buurten. Meestal zijn ze zelf ook eigenaar van de woning. Aan de andere 

kant van het spectrum zijn er de lage inkomensgroepen, die vaak zijn terug te vinden in 

kleine goedkope huurwoningen in oudere buurten. Ze hebben weinig 

keuzemogelijkheden en zijn niet in staat elders een passende woning te vinden. 

Deze verdeling wordt door Priemus (1984) de ‘ijzeren wet’ van de woningmarkt 

genoemd: degenen met de laagste inkomens wonen in de slechtste woningen en 

degenen met de hoogste inkomens wonen in de beste. Waar woningen niet willekeurig 

verdeeld zijn over het stedelijk gebied, maar geclusterd zijn naar type, grootte en prijs, 

is vaak sprake van segregatie van inkomensgroepen. De ‘ijzeren wet’ kan daarom ook 

toegepast worden op buurtniveau: degenen met de laagste inkomens wonen in de 

slechtste buurten en degenen met de hoogste inkomens in de beste. 

In de praktijk worden deze relaties tussen de arbeidsmarkt en de woningmarkt en 

tussen inkomen en de woonsituatie verstoord door verschillende mechanismen. 

Tevens is de relatie tussen inkomen en de woonlocatie niet altijd voorspelbaar. 

Voornamelijk in Westerse verzorgingsstaten is de relatie vervaagd als gevolg van het 

bestaan van allerlei (sociale) voorzieningen. Nederland is een sprekend voorbeeld van 
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een land waarin de relatie tussen inkomen aan de ene kant en de woonsituatie en de 

ruimtelijke verdeling van verschillende inkomensgroepen aan de andere kant niet altijd 

zo eenvoudig is als het lijkt.  

Het huisvestingssysteem van Nederland vertoont in veel opzichten gelijkenissen met 

dat van andere Europese landen. Sommige eigenschappen zijn echter kenmerkend 

voor het Nederlandse systeem. Het bevorderen van sociale gelijkheid is lange tijd een 

belangrijke beleidsdoelstelling geweest, wat gereflecteerd werd in de wooncondities. 

Ook vandaag de dag wonen de lage inkomensgroepen niet per definitie in de slechtste 

woningen en buurten. Ook zijn niet alle midden- en hoge inkomensgroepen in de beste 

woningen woonachtig. Deze situatie is het resultaat van drie karakteristieken van het 

Nederlandse huisvestingssysteem. Ten eerste de grote sociale huursector, die een 

groot gedeelte van de bevolking voorziet van goede huisvesting. Ten tweede het 

systeem van de individuele huursubsidies. Tenslotte de huurbescherming, die voor alle 

huurders geldt. 

 

6.3 Huishoudens en woningmarktsegmenten 

 
Hoe zijn de huishoudens in Nederland verdeeld over de verschillende delen van de 

woningvoorraad? Tabel 6.1 geeft een overzicht van de sociale en particuliere 

huursector en de koopsector voor 1981, 1990 en 1998. 

 

Tabel 6.1 De verdeling van inkomensgroepen naar eigendom: percentages per 
inkomensdeciel in de sociale huursector, de particuliere huursector en de koopsector, 
1981, 1990 en 1998 
    Sociale huur   Particuliere huur  Koop 
  1981 1990 1998 1981 1990 1998 1981 1990 1998 
Totaal 39,9% 40,5% 36,6% 18,2% 14,2% 11,5% 41,9% 45,3% 51,9% 
1e deciel 40,2% 49,9% 54,7% 26,0% 27,1% 22,4% 33,8% 23,0% 22,8% 
2 e deciel 49,9% 61,1% 62,8% 24,0% 17,7% 13,8% 26,0% 21,2% 23,4% 
3 e deciel 49,4% 59,1% 58,1% 20,7% 15,9% 13,6% 29,8% 25,1% 28,3% 
4 e deciel 49,6% 54,8% 51,6% 19,6% 15,2% 12,8% 30,8% 30,0% 35,6% 
5 e deciel 48,2% 48,9% 41,8% 16,8% 13,2% 12,3% 35,0% 38,0% 45,9% 
6 e deciel 44,3% 40,1% 32,4% 17,3% 12,7% 9,7% 38,4% 47,2% 57,9% 
7 e deciel 39,3% 34,9% 26,0% 14,2% 11,2% 9,0% 46,5% 54,0% 65,1% 
8 e deciel 34,2% 28,0% 20,2% 16,2% 10,3% 8,4% 49,6% 61,7% 71,4% 
9 e deciel 26,9% 20,8% 14,0% 15,6% 10,2% 6,7% 57,6% 68,9% 79,4% 
10 e deciel 17,2% 10,4% 8,4% 12,4% 10,0% 6,9% 70,4% 79,6% 84,6% 
Bron: Van Kempen & Priemus, 2002 
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De berekeningen zijn gebaseerd op percentages per inkomensdeciel. Dit betekent dat 

bijvoorbeeld in 1981 40,2 procent van het aantal huishoudens uit het eerste 

inkomensdeciel in de sociale huursector woont.  

Uit de tabel blijkt dat de Nederlandse sociale huursector een toenemende concentratie 

van huishoudens uit het laagste inkomensdeciel laat zien en een afnemend aandeel uit 

de hogere decielen. In 1998 woonde bijna 55 procent van de huishoudens uit het 

laagste deciel in de sociale huursector; een toename van bijna 14 procentpunten 

vergeleken met 1981. In het tweede deciel was deze toename ongeveer 12 

procentpunten. Dit concentratieproces was al in de jaren ’80 begonnen en zette zich 

voort in de jaren ’90. Echter, er is een opvallend verschil tussen de ontwikkeling in de 

jaren ’80 en die in de jaren ’90. Terwijl in de jaren ’80 de eerste vijf decielen zich meer 

concentreerden in de sociale huursector, zette dit proces zich in de jaren ’90 alleen in 

de laagste twee decielen voort. Bovendien zijn de afnemende percentages van de 

hoogste vijf decielen in de jaren ’90 over het algemeen groter dan in de jaren ’80. Er is 

dus een duidelijke indicatie dat de sociale huursector in toenemende mate belangrijk 

wordt voor de zeer lage inkomensgroepen, terwijl de sector tegelijkertijd minder 

belangrijk wordt voor de huishoudens uit de hoogste inkomensdecielen.  

De cijfers laten duidelijk zien dat de hogere inkomensgroepen zijn verhuisd naar de 

koopsector. Dit proces was al begonnen in de jaren ’80, maar was opvallender in de 

jaren ’90. Tegelijkertijd zien we in de jaren ’90 voor bijna alle inkomensgroepen het 

belang van de koopsector toenemen, zelfs voor het laagste inkomensdeciel. Dit is 

duidelijk een gevolg van het toenemende vertrouwen in de vrije marktsector en de 

verkoop van huurwoningen. De particuliere huursector is in de laatste 20 jaar voor alle 

inkomensgroepen minder belangrijk geworden.  

De veranderingen in de eigendomssegmentatie in de vier grote steden laten, 

vergeleken met Nederland als geheel, zowel interessante gelijkenissen als verschillen 

zien (zie tabel 6.2). 

De particuliere huursector is een sector die in de jaren ‘90 minder belangrijk wordt, 

terwijl tegelijkertijd de koopsector steeds belangrijker wordt voor alle 

inkomenscategorieën. De laagste inkomens lijken te profiteren van de toegenomen 

mogelijkheden binnen de koopsector. 

Het aandeel van de hoogste inkomensdecielen in de sociale huursector in de vier 

grootste steden is opvallend, wanneer dat vergeleken wordt met Nederland als geheel. 

Uit de tabel blijkt ook dat een relatief groot aantal huishoudens uit de hoge 

inkomensgroepen óf geen kans heeft te verhuizen uit de sociale huursector (een 
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gebrek aan alternatieven) óf tevreden is met de huurwoning en maar een klein deel 

van het salaris aan wonen besteedt. Het is duidelijk dat de stedelijke sociale huursector 

wat betreft inkomensgroepen gemengd is. 

 
Tabel 6.2 De verdeling van inkomensgroepen naar eigendom in de vier grote steden in 
Nederland: percentages per inkomensdeciel in the sociale huursector, de particuliere 
huursector en de koopsector, 1981, 1990 en 1998 
    Sociale huur   Particuliere huur Koop 
  1981 1990 1998 1981 1990 1998 1981 1990 1998 
Totaal 40,2% 51,9% 49,6% 38,2% 29,2% 24,8% 16,8% 18,9% 25,6% 
1e deciel 43,5% 50,0% 56,0% 45,1% 42,9% 34,4% 11,4% 7,1%   9,6% 
2e  deciel 51,6% 64,7% 65,3% 40,0% 29,2% 21,9% 8,4% 6,1% 12,7% 
3e  deciel 48,4% 62,2% 65,0% 42,8% 29,5% 24,6% 8,8% 8,3% 10,4% 
4e  deciel 50,4% 58,5% 59,0% 38,2% 29,6% 23,7% 11,5% 11,9% 17,2% 
5e  deciel 48,9% 57,8% 48,0% 35,0% 26,2% 26,9% 16,1% 16,0% 25,1% 
6e  deciel 44,9% 49,0% 45,4% 39,0% 28,6% 25,1% 16,1% 22,4% 29,5% 
7e  deciel 43,7% 46,6% 43,1% 33,1% 26,5% 23,5% 23,2% 27,0% 33,4% 
8e  deciel 45,4% 48,6% 39,6% 34,9% 20,8% 19,3% 19,7% 30,6% 41,1% 
9e  deciel 37,6% 37,5% 28,9% 36,9% 24,6% 21,0% 25,6% 37,9% 50,1% 
10e  deciel 27,9% 19,1% 18,7% 31,2% 25,2% 19,2% 41,0% 55,7% 62,1% 
Bron: Van Kempen & Priemus, 2002 
 

De data in tabel 6.1 en 6.2 laten zien dat de eerder besproken scheefheid inderdaad is 

verminderd. Aan de ene kant is er sprake van een concentratieproces van lage 

inkomensgroepen in de sociale huursector, zowel in Nederland als geheel als in de vier 

grootste steden. Aan de andere kant zijn er duidelijke aanwijzingen voor een uitstroom 

van hoge inkomensgroepen naar de koopsector. Deze ontwikkelingen zijn al gestart in 

de jaren ’80. In het midden van de jaren ’90 is de strijd tegen de scheefheid overigens 

stopgezet vanwege de angst voor uniforme inkomensbuurten (Van Kempen & Priemus, 

2002). 

 

6.4 Residualisering van de Nederlandse sociale huursector? 

 
Het toenemende aandeel van arme en andere benadeelde huishoudens in de sociale 

huursector is een uitgebreid discussiepunt geweest in de literatuur over residualisering 

van dit segment. Malpass (1983, p.44) definieert residualisatie als “a process in which 

the social rented sector is largely, if not completely, confined to those amongst the low 

paid, the unemployed, the elderly, single parents, the disabled and others, who were so 

disadvantaged in the housing market that they were unable to obtain adequate 

accomodation privately”.  
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Residualisering van de sociale huursector hoeft niet het resultaat te zijn van 

veranderingen in het sociale woonbeleid. Het kan ook ontstaan door de uitbreiding van 

de koopsector. ‘Gegoede burgers’ zullen verhuizen wanneer zich attractieve 

alternatieven voordoen op de woningmarkt, zowel qua kwaliteit, prijs en grootte; zij 

hebben immers de middelen die hun keuzemogelijkheden vergroten. Residualisering 

vindt plaats wanneer de leegstaande woningen zo onaantrekkelijk zijn dat slechts 

huishoudens met een laag inkomen en geen betere alternatieven ze bezetten. Het 

proces wordt versterkt wanneer de huursector krimpt, door het verkopen van woningen 

of door de sloop van een deel van de voorraad, en wanneer nieuw gebouwde 

woningen duurder worden. Degenen die niet in staat zijn een eigen woning te kopen 

krijgen onder deze omstandigheden steeds minder keuze op de woningmarkt 

(Schutjens et al., 2002).  

Wat is er mis met residualisering? Sommige auteurs geven af op de daling van de 

kwaliteit van de woningen die beschikbaar zijn voor huishoudens met een laag 

inkomen. Ze wijzen er op dat de slechte kwaliteit het resultaat kan zijn van slecht 

onderhoud, maar ook van de selectieve manier waarop de woningen worden 

toegewezen. Andere auteurs veroordelen de negatieve effecten van de ruimtelijke 

concentratie van huishoudens met een laag inkomen. Concentratiegebieden van 

armoede zouden uiteindelijk alleen onderdak bieden aan de volstrekt kanslozen in de 

maatschappij.  

Een aantal auteurs heeft gesuggereerd dat segregatie en een opkomende ruimtelijke 

concentratie van huishoudens met een laag inkomen de kansen voor mensen om deel 

te nemen in de maatschappij kan beperken. Dit wordt gezien als een directe 

consequentie van het gebrek aan sociale contacten met belangrijke personen in 

instituten. De ruimtelijke concentratie van werklozen, bijvoorbeeld, kan de contacten 

tussen werklozen en degenen die wél een baan hebben verhinderen. Dit houdt in dat 

informatie over mogelijke banen niet wordt uitgewisseld. Ruimtelijke concentratie van 

armoede kan ook leiden tot de sluiting van winkels, omdat het inkomen van de 

bewoners van een gebied te laag is om bij de plaatselijke winkels boodschappen te 

doen. De sluiting van deze winkels kan bovendien ongunstig zijn voor de sociale 

cohesie I in het gebied, omdat daarmee een belangrijke ontmoetingsplaats wegvalt. 

Over verdere nadelen van segregatie en concentratie van arme huishoudens is 

inmiddels veel literatuur geschreven. 
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Residualisering van de sociale huursector kan echter ook goede kanten hebben. 

Vanuit het gezichtspunt van de bewoners kan het verhuizen naar de sociale 

huursector een grote verbetering zijn van hun leefomstandigheden. 

 

6.5 Woonlasten en betalingsproblemen van huishoudens met een laag inkomen 

 

6.5.1 Inleiding 

Met alleen theorieën over de relatie tussen wonen en inkomen in Nederland kan geen 

compleet beeld van de situatie gegeven worden. Voor een volledig beeld van de 

specifieke situatie in Nederland moet de Nederlandse situatie geplaatst worden in de 

Europese context. Daarvoor is gebruik gemaakt van data van de ECHP (ECHP). In 

deze paragraaf zullen we aandacht besteden aan woonlasten.  

 

6.5.2 Huurprijzen en woonlasten 

Figuur 6.1 laat zien dat de bruto maandelijkse huur na aftrek van subsidies het 

hoogste is in Zweden en Nederland en het laagste in Spanje.  

 

Figuur 6.1 Bruto maandelijkse huur na aftrek van subsidies (in 
koopkrachtstandaarden)*  
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Bron: ECHP, 1998 

* De data zijn beperkt tot huishoudens, waarvan de maandelijkse huur niet meer dan 66 

procent van het huishoudensinkomen bedraagt. 

 

Wanneer specifiek wordt gekeken naar de bruto maandelijkse huur van huishoudens 

met een laag inkomen (arme huishoudens) dan wordt duidelijk dat de huur in 
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Nederland verreweg het hoogste is.  Arme huishoudens in Spanje daarentegen hebben 

de laagste maandelijkse huur. De verschillen tussen de maandelijkse huur van de 

huishoudens die niet als arm worden gezien in de SOCOHO-landen zijn min of meer 

vergelijkbaar met de verschillen tussen de huren van alle huishoudens.  

Het is opmerkelijk dat de maandelijkse huur in Nederland relatief hoog is. Zoals al 

eerder is opgemerkt staan de Nederlandse huurwoningen bekend om hun vrij hoge 

kwaliteit. Waarschijnlijk is de (hoge) prijs het gevolg van deze hoge kwaliteit.  

Huishoudens in Nederland zijn een relatief groot deel van hun maandelijkse inkomen 

kwijt aan huur (23,7%). Dit aandeel is veel hoger dan dat van Spanje en Oostenrijk 

maar kleiner dan dat van Zweden (zie tabel 6.3). Het hoge aandeel van de 

maandelijkse huur in Nederland kan tenminste voor een deel worden toe geschreven 

aan de stijgende woonlasten tijdens de afgelopen vijftien jaar. Voor alle huurders is de 

huur als aandeel van het inkomen gestegen van achttien procent in 1986 tot 24 procent 

in 2000 (Ministerie van VROM, 2002).  

De arme huishoudens in Nederland geven gemiddeld een veel groter deel van hun 

inkomen uit aan huur (33,2%). Ook de Zweedse arme huishoudens besteden een 

aanzienlijk deel van hun inkomen aan de huur. De Spaanse huishoudens met een laag 

inkomen geven daarentegen een relatief klein deel uit aan huur.  

 

Tabel 6.3 Maandelijkse huur als deel van het maandelijkse huishoudensinkomen (in 
koopkrachtstandaarden) na aftrek van subsidies  

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 23,7% 33,2% 21,7% 
Frankrijk 21,0% 21,3% 20,9% 
Spanje 15,9% 20,5% 15,2% 
Oostenrijk 16,5% 24,2% 15,3% 
Zweden 29,6% 35,0% 28,4% 
Groot-Brittannië 21,1% 25,3% 18,5% 
Europese Unie 23,0% 28,8% 21,6% 
Bron: ECHP, 1998 
 

Het overgrote deel van alle Nederlandse huishoudens dat in de koopsector woont heeft 

een hypotheek voor hun woning (zie tabel 6.4). In geen enkel ander land is dit aandeel 

zo hoog. Bijna 75 procent van de Nederlandse arme huishoudens die in een 

koopwoning wonen, hebben daarvoor een hypotheek afgesloten. Dit aandeel is drie 

keer zo hoog als het Europees gemiddelde.  
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Tabel 6.4 Aandeel huishoudens in de koopsector met een hypotheek  

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 87,6% 74,4% 88,4% 
Frankrijk 45,1% 25,3% 47,9% 
Spanje 24,2% 19,1% 25,3% 
Oostenrijk 39,0% 24,6% 41,2% 
Zweden . . . 
Groot-Brittannië 59,0% 36,2% 63,3% 
Europese Unie 40,7% 24,4% 43,6% 
Bron: ECHP, 1998 
 

Het maandelijkse bedrag dat in de koopsector wordt afgelost is gemiddeld, vergeleken 

met de andere SOCOHO-landen (zie tabel 6.5). In Oostenrijk betalen eigenaren een 

relatief laag bedrag voor hun hypotheek. In Frankrijk daarentegen betalen ze een hoog 

bedrag. De arme huishoudens in Nederland belaten een relatief laag maandelijks 

bedrag voor hun hypotheek. In het Groot-Brittannië betalen arme huishoudens een 

relatief hoog bedrag.  

 

Tabel 6.5 Gemiddelde maandelijkse aflossing (in koopkrachtstandaarden) 

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 472 315 480 
Frankrijk 518 358 530 
Spanje 384 314 396 
Oostenrijk 255 274 254 
Zweden . . . 
Groot-Brittannië 447 371 455 
Europese Unie 467 389 475 
Bron: ECHP, 1998 
 

Het aandeel Nederlandse huishoudens dat in de afgelopen twaalf maanden niet in 

staat is geweest de maandelijkse aflossing te betalen is relatief laag (zie tabel 6.6). Dat 

komt doordat de hoogte van de hypotheek doorgaans gerelateerd is aan het inkomen.  

Ook het aandeel arme Nederlandse huishoudens dat betalingsproblemen ondervindt is 

laag10.  

 

                                                 
10 Dit cijfer is echter gebasseerd op tussen de twintig en 49 observaties, dus het cijfer moet met 
zorg bekeken worden. 
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Tabel 6.6 Aandeel huishoudens dat niet in staat is de hypotheek af te lossen in de 
afgelopen 12 maanden  

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 1,3% (5,7%) (0,8%) 
Frankrijk 3,8% 11,6% 2,3% 
Spanje 1,7% (4,9%) 1,1% 
Oostenrijk (1,0%) . . 
Zweden 8,6% 18,4% 6,4% 
Groot-Brittannië 3,3% 6,6% 2,4% 
Europese Unie 3,1% 7,1% 2,2% 
Bron: ECHP, 1998 
 

Slechts een klein deel van alle Nederlandse huishoudens is van mening dat hun 

woonlasten een zware financiële last zijn (zie tabel 6.7). Dit is opmerkelijk omdat 

eerder naar voren kwam dat de woonlasten in Nederland relatief hoog zijn. Blijkbaar 

zijn de woonlasten dus niet te hoog in hun beleving. Dit kan verklaard worden door de 

relatief hoge kwaliteit van de woningen in Nederland. De verhouding tussen de 

woonkwaliteit en de woonlasten is waarschijnlijk positief voor veel Nederlanders.  

Ook slechts een klein deel van de Nederlandse huishoudens met een laag inkomen is 

van mening dat de woonlasten hoog zijn. Vooral in Spanje is dit aandeel veel hoger.  

 
Tabel 6.7 Aandeel huishoudens voor wie de woonlasten te zwaar zijn  
  

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 2,8% (8,2%) 2,1% 
Frankrijk 18,0% 27,6% 16,0% 
Spanje 28,7% 41,5% 26,1% 
Oostenrijk 10,8% 22,7% 9,0% 
Zweden . . . 
Groot-Brittannië 6,2% 9,4% 5,3% 
Europese Unie 18,9% 26,8% 17,4% 
Bron: ECHP, 1998 
 

Het aandeel van Nederlandse arme huishoudens dat financiële steun krijgt van familie 

is vrij hoog (zie tabel 6.8). Ook in ander onderzoek zijn hoge cijfers gevonden. In hun 

onderzoek onder arme huishoudens in een Amsterdamse buurt hebben Ypeij et al. 

(1999, pp.100-103) ontdekt dat tweederde van de arme respondenten door anderen 

wordt geholpen. Permanente steun in de vorm van financiële giften of leningen is vrij 

normaal in dit gebied, maar ook incidentele steun om lastige financiële problemen 

(zoals het betalen van de huur) het hoofd te bieden wordt door familie, vrienden en 

buren aan de armen gegeven. Volgens Bourdieu (1989) zijn deze mensen in staat hun 

sociale kapitaal (contacten, relaties) om te zetten in economisch kapitaal. 
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Tabel 6.8 Aandeel huishoudens dat hulp van familieleden ontvangt 

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 3,4% 18,7% 1,8% 
Frankrijk 6,7% 9,9% 6,9% 
Spanje 2,9% (5,3%) 2,8% 
Oostenrijk 9,4% (15,0%) 9,6% 
Zweden . . . 
Groot-Brittannië 4,3% (3,8%) 5,0% 
Europese Unie 4,5% 7,6% 4,5% 
Bron: ECHP, 1998 
 

6.5.3 Bezettingsgraad 

De bezettingsgraad (het aantal personen verdeeld over het aantal kamers) is relatief 

laag in Nederland (zie tabel 6.9). Dit wordt deels veroorzaakt door het opmerkelijke 

grote aantal kamers in Nederland. Aan de andere kant echter is het aandeel van kleine 

huishoudens (bijvoorbeeld alleenstaanden) groter geworden gedurende de afgelopen 

twintig jaar (Ministerie van VROM, 2002). Het aantal personen per woning is dus 

gedaald, waardoor de bezettingsgraad omlaag is gegaan. In Spanje is de 

bezettingsgraad behoorlijk laag. De bezettingsgraad voor arme Nederlandse 

huishoudens is iets hoger (0,61) dan het cijfer voor alle Nederlandse huishoudens. Dit 

kan worden verklaard door een groter aantal personen en een kleiner aantal kamers.  

 

Tabel 6.9 Bezettingsgraad* 
 Alle huishoudens Arme huishoudens 

  
Aantal 

personen 
Aantal 

kamers 
Bezettings

graad 
Aantal 

personen 
Aantal 

kamers 
Bezettings

graad 
Nederland 2,31 4,58 0,52 2,42 4,16 0,61 
Frankrijk 2,44 3,80 0,68 2,48 3,38 0,77 
Spanje 3,08 4,22 0,75 3,43 4,12 0,87 
Oostenrijk 2,49 3,83 0,69 2,12 3,36 0,68 
Zweden 2,06 3,46 0,64 1,68 2,79 0,68 
Groot-Brittannië 2,36 4,21 0,58 2,01 3,69 0,57 
Europese Unie 2,47 3,77 0,69 2,40 3,42 0,74 
Bron: ECHP, 1998 

* = aantal personen gedeeld door het aantal kamers 
 

6.5.4 Fysieke en sociale kwaliteit van de woonomgeving 

Het aandeel van alle Nederlandse huishoudens dat leeft in een woonomgeving met 

een lage kwaliteit is vrij hoog (zie tabel 6.9). De kwaliteit van de woonomgeving is laag 

wanneer er in de woning geluid van buiten is te horen of wanneer er sprake is van 

vervuiling, criminaliteit of andere milieuproblemen die worden veroorzaakt door verkeer 

of industrie. In Spanje is de kwaliteit van de woonomgeving zelfs nog lager.  
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Meer dan éénderde van alle Nederlandse huishoudens met een laag inkomen leeft in 

woonomgevingen met een lage kwaliteit. In geen enkel ander SOCOHO-land is dit 

aandeel zo hoog.  

 

Tabel 6.9 Kwaliteit van de woonomgeving 

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 25,5% 34,0% 24,3% 
Frankrijk 27,9% 32,0% 27,0% 
Spanje 29,5% 28,4% 29,7% 
Oostenrijk 21,6% 23,7% 21,2% 
Zweden . . . 
Groot-Brittannië 21,1% 22,5% 20,7% 
Europese Unie 21,7% 28,6% 27,1% 
Bron: ECHP, 1998 

 

In Nederland woont achttien procent van alle huishoudens in woonomgevingen met 

een lage sociale kwaliteit (tabel 6.10). Alleen in Frankrijk is dit aandeel hoger. De 

kwaliteit van de sociale omgeving is laag wanneer er criminaliteit of vandalisme in de 

omgeving voorkomt.   

Het aandeel van de arme Nederlandse huishoudens dat woont in woonomgevingen 

met een lage sociale kwaliteit is het hoogst van alle landen. Het eerder genoemde 

Grotestedenbeleid is er onder andere op gericht om de kwaliteit van de sociale 

omgeving te verbeteren.  

 

Tabel 6.10 Kwaliteit van de sociale omgeving  

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 18,2% 27,6% 16,8% 
Frankrijk 21,5% 24,4% 20,8% 
Spanje 17,6% 19,2% 17,2% 
Oostenrijk 6,7% 6,0% 6,8% 
Zweden 11,8% 16,9% 10,9% 
Groot-Brittannië 18,5% 24,0% 16,6% 
Europese Unie 18,1% 21,4% 17,3% 
Bron: ECHP, 1998 

 

6.5.5  Tevredenheid met de huisvestingssituatie 

Hoe denken de huishoudens over hun eigen woonsituatie? In Nederland is minder dan 

negen procent van alle huishoudens ontevreden met hun eigen woonsituatie. Dit cijfer 

is relatief laag in vergelijking met de andere landen. In Spanje is het aandeel 

ontevreden huishoudens erg hoog (zie tabel 6.11). 
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Het aandeel ontevreden huishoudens met een laag inkomen is vrij hoog in Nederland. 

Alleen in Frankrijk en Spanje is dit aandeel hoger.  

 

Tabel 6.11 Aandeel huishoudens met een lage tevredenheid over hun woonsituatie  

  
Alle 
huishoudens 

Arme 
huishoudens 

Niet arme 
huishoudens 

Nederland 8,7% 18,0% 7,5% 
Frankrijk 11,3% 19,2% 9,6% 
Spanje 18,8% 26,1% 17,2% 
Oostenrijk 8,3% 12,5% 7,5% 
Zweden . . . 
Groot-Brittannië 9,0% 10,8% 8,4% 
Europese Unie 15,9% 24,6% 13,9% 
Bron: ECHP, 1998 
*=Geen data beschikbaar 

 

6.5.6 Dak- en thuislozen in Nederland 

In Nederland bestaat er geen officiële definitie van dakloosheid, maar het aantal 

dakloze personen werd geschat tussen de 30.000 en 50.000 halverwege de jaren ’90 

(Donner, 2000). De meeste van hen wonen in particuliere onderkomens, in 

opvanghuizen of bij vrienden. Ongeveer 5.000 van hen gebruikt verschillende 

onderkomens. Rond de 3.000 daklozen slapen buiten.  

 

Table 6.12 Aandeel daklozen van het totaal aantal huishoudens en arme huishoudens 

  Aantal daklozen 

% daklozen van 
het totaal aantal 
huishoudens 

% daklozen van 
het aantal arme 
huishoudens 

Nederland 12.000 0,18% 1,45% 
Frankrijk 34.000 1,46% 7,81% 
Spanje 11.000 0,09% 0,49% 
Oostenrijk 8.400 0,26% 1,65% 
Zweden 14.000 0,31% 1,86% 
Groot-Brittannië 460.000 1,89% 7,51% 
Europese Unie 1.830.750 1,23% 6,58% 
Bron: Avramov, 1999 
 

De ECHP-data (tabel 6.12) geven voor Nederland lagere cijfers dan de 

bovengenoemde bron. Het verschil wordt mogelijk veroorzaakt door een verschil in 

definitie. Om diezelfde reden is wellicht in Frankrijk en vooral Groot-Brittannië het 

aantal daklozen opmerkelijk hoog. Van alle arme huishoudens in Nederland is 

anderhalf procent dakloos. Dit is een relatief klein aandeel. In Frankrijk en Groot-

Brittannië is dit aandeel veel hoger. 
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6.6 Focus op allochtonen: segregatie en inkomen 

 

6.6.1 Ruimtelijke segregatie en ongelijkheid 

Ruimtelijke segregatie is een belangrijk onderwerp geworden op de agenda van de 

meeste Europese landen. De meeste aandacht gaat uit naar achterstandswijken en 

naar gebieden waar veel etnische minderheden wonen. De aandacht voor het 

onderwerp wordt nog eens versterkt door de groeiende spanningen tussen mensen 

met verschillende achtergronden en status, wat zich soms kan uiten in rellen en 

stemgedrag dat zich richt op uiterst rechts en/of racistische partijen. In deze paragraaf 

besteden we kort aandacht aan de segregatie van allochtonen. 

 

6.6.2 Definities van ruimtelijke segregatie 

Ruimtelijke segregatie kan worden gezien als de spreiding van groepen in een bepaald 

woongebied ten opzichte van de gehele populatie. Een groep is compleet ruimtelijk 

gemixt wanneer de leden ervan gelijk over de gehele populatie zijn verspreid. Hoe 

meer er wordt afgeweken van een complete mix, des te groter is de segregatie. Er is 

sprake van ruimtelijke segregatie als bepaalde gebieden een oververtegenwoordiging 

van leden van een bepaalde groep hebben en andere gebieden een 

ondervertegenwoordiging.  

Ruimtelijke segregatie kan voorkomen tussen steden en hun omliggende gebieden, 

tussen buurten in steden en zelfs tussen woonblokken binnen buurten. Segregatie op 

een bepaald ruimtelijk niveau leidt niet automatisch tot segregatie op een ander 

ruimtelijk niveau. Ruimtelijke segregatie impliceert per definitie een ruimtelijke 

concentratie. Als een gebied (of een buurt) een oververtegenwoordiging van een 

bepaalde groep heeft, wordt er gesproken van een concentratiegebied voor die 

bepaalde groep. Deze definitie suggereert dat een concentratiegebied ook kan bestaan 

uit leden van vele andere groepen. 

 

6.6.3 Ruimtelijke segregatie van arme immigranten 

In Nederland is meer onderzoek verricht naar etnische segregatie dan naar 

inkomenssegregatie, met name ethische segregatie in Nederlandse steden. De meeste 

hebben betrekking op de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den  Haag en 

Utrecht; zie Van Amersfoort & De Klerk, 1987; Tesser et al., 1995; Musterd et al., 1998; 

Van Kempen & Van Weesep, 1997). 
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De grote groepen etnische minderheden zijn zeer sterk geconcentreerd in de vier grote 

steden (G4). In 1992 woonde 57 procent van de Surinamers, 48 procent van de 

Marokkanen, 36 procent van de Turken en 31 procent van de Antillianen in de G4. Het 

aandeel van de G4 in de totale populatie was slechts dertien procent. De concentratie 

van etnische minderheden in de G4 is in de laatste tien jaar ongeveer gelijk gebleven. 

Bestaande concentraties zijn versterkt door een immigratie die sterk is gericht op de 

grote steden. In 1997 kwam 45 procent van de Turkse immigranten in de G4 terecht, 

terwijl de percentages voor Marokkanen, Surinamers en Antillianen respectievelijk 53, 

63 en 41 procent waren. De oriëntatie van immigranten op de G4 is dus duidelijk nog 

steeds hoger dan dat van de etnische minderheden die er al wonen (Bolt et al., 2002).  

Bestaat er ruimtelijke segregatie naar etniciteit in Nederlandse steden? En hoe kan de 

etnische segregatie in de vier grootste Nederlandse steden dan worden 

gekarakteriseerd? En hoe zijn de ruimtelijke patronen ontwikkeld sinds het begin van 

de jaren ’80? Een belangrijke eerste observatie laat zien dat de segregatie van 

afzonderlijke etnische minderheden geen extreme vormen aanneemt (zie tabel 6.13). 

Vergeleken met de waarden van de index voor zwarten in de Verenigde Staten zijn de 

segregatiewaarden relatief laag. Het is echter belangrijker om Nederland te vergelijken 

met andere Europese landen. Voor Turken en Marokkanen is de segregatie-index 

ongeveer vergelijkbaar met die van Turken en Marokkanen in bijvoorbeeld Brussel, en 

hoger dan die van de Duitse steden Frankfurt en Düsseldorf.  

De segregatie is duidelijk sterker in Den Haag en Rotterdam dan in Amsterdam of 

Utrecht, maar het is zeker niet zo dat de onderscheiden groepen slechts in een paar 

buurten wonen en dat de rest van de stad voor hen niet toegankelijk is.  

Ten derde hebben Surinamers en Antillianen lage segregatiewaarden vergeleken met 

Turken en Marokkanen. Blijkbaar zijn zij er beter in geslaagd om woningen in veel 

verschillende buurten te vinden. Waarschijnlijk gaat dit gepaard met hun over het 

algemeen betere economische positie in de Nederlandse samenleving. Volgens de 

literatuur is de lagere segregatie onder Surinamers, vergeleken met Turken en 

Marokkanen, een combinatie van meerdere factoren: hun bereidheid meer uit te geven 

aan wonen; hun grotere bereidheid om huursubsidies te ontvangen; en een over het 

algemeen betere positie op de arbeidsmarkt.  
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Tabel 6.13 Segregatie-index van etnische minderhedengroepen* in in de G4 (1980, 
1986, 1995 en 1998) 
   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Minderheden** 
Amsterdam 1980 37,3 38,8 27,8 26,2 30,0
 1986 38,8 36,9 33,7 33,0 31,5
 1995 40,7 39,1 34,8 34,9 31,7
 1998 42,3 41,2 34,2 35,1 33,1
        
Rotterdam 1980 . . . . 46,5
 1986 . . . . 43,0
 1995 51,7 46,8 28,6 28,5 43,0
 1998 49,9 44,2 26,2 25,7 40,8
        
Den Haag 1980 66,4 64,7 . . 55,5
 1986 65,1 57,3 46,4 26,9 52,7
 1995 54,6 49,9 40,2 25,5 43,1
 1998 53,0 48,6 38,7 25,9 41,8
        
Utrecht 1980 . . . . 37,1
 1986 46,4 37,2 . . 33,2
 1995 43,2 42,2 24,0 22,5 32,9
 1998 43,1 44,5 23,4 19,5 34,8

Bron: Bolt et al. 2002, p.8 
* Iemand van een etnische minderhedengroep is iemand die in het buitenland geboren is of 

een ouder heeft die in het buitenland geboren is. 

** Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Zuid-Europeanen; voor 1995 en 1998 ook 

‘andere niet-geïndustrialiseerde landen’ 

 

Hoe heeft de segregatie van verschillende etnische minderheden zich ontwikkeld? 

Wanneer wordt gekeken naar de laatste jaren waarvoor data beschikbaar zijn dan valt 

vooral op dat de segregatie van etnische minderheden in Amsterdam en Utrecht stijgt 

terwijl deze in Rotterdam en Den Haag daalt. De segregatie is iets hoger in Den Haag 

en Rotterdam (net als in de jaren voor 1995), maar de waarden van de vier grote 

steden groeien langzaam naar elkaar toe.  

De ontwikkeling van de segregatie van Surinamers en Antillianen tussen 1995 en 1998 

verschilt echter van die van de Turken en Marokkanen. De segregatie van Surinamers 

is over dezelfde periode in elk van de vier grote steden gedaald (in zekere mate). Bij de 

Antillianen is er sprake van een dalende segregatie in Rotterdam en Utrecht, terwijl de 

segregatie in Amsterdam en Den Haag gelijk is gebleven.  

In wat voor soort buurten zijn de belangrijkste concentraties van Turken en 

Marokkanen te vinden? In Den Haag en Rotterdam zijn de Turken en Marokkanen 

relatief oververtegenwoordigd in buurten uit de 19e eeuw en in gebieden die stammen 

uit de eerste decennia van de 20e eeuw. Het lage aantal Turken en Marokkanen in 
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gebieden van vlak na de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam en Den Haag verklaart 

een groot deel van de hoge segregatie-waarden in deze steden. In ieder geval tot de 

tweede helft van de jaren ’90 concentreerden Turken en Marokkanen zich in een paar 

relatief oudere delen van de stad en nauwelijks in de gebieden van vlak na de oorlog. 

De Schildersbuurt en het Transvaalkwartier (twee buurten die uit het eind van de 19e 

eeuw stammen) zijn de huidige concentratiegebieden voor Turken en Marokkanen in 

Den Haag (Van Kempen & Van Weesep, 1997).  

In alle Nederlandse steden behoren de woningen die stammen uit de 19e en begin 20e 

eeuw tot de slechtste van de woningvoorraad, en als gevolg daarvan zijn de huren 

relatief laag. Veel woningen zijn klein (met slechts één of twee kamers) en zijn van 

particuliere eigenaren. In deze gebieden wonen verschillende typen huishoudens, 

maar die hebben niet allemaal een laag inkomen. Het zijn namelijk ook aantrekkelijke 

gebieden voor jonge starters op de stedelijke woningmarkt. In de jaren  ’70 en ’80 zijn 

veel woningen gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwe, vaak wat duurdere 

sociale huurwoningen (Boelhouwer, 2002).  

De vroeg naoorlogse buurten zijn gebouwd tussen 1945 en 1959. De voornamelijk 

drie- en vierkamerwoningen waren in eerste instantie bedoeld voor Nederlandse 

gezinnen. Alhoewel de woningen vaak van betere kwaliteit zijn dan de vooroorlogse 

woningen en over meer voorzieningen beschikken, zijn de huren meestal laag. De 

stijgende segregatie van Turken en Marokkanen in Utrecht en Amsterdam kan worden 

verklaard door de stijgende concentratie van deze groepen in de vroeg naoorlogse 

buurten van deze steden.  

De afnemende segregatie van Turken en Marokkanen in Den Haag en Rotterdam in de 

tweede helft van de jaren ’90 is vooral een gevolg van de grotere instroom van deze 

groepen in de vroeg naoorlogse gebieden.  

 

6.6.4 Allochtonen en woningeigendom 

Figuur 6.2 geeft de verdeling van Mediterranen en Nederlanders over de verschillende 

segmenten.   
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Figuur  6.2 Etniciteit en eigendomsverhoudingen in Nederland, 1981, 1990 en 1994 (in 
percentages per bevolkingscategorie) 
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Bron: Schutjens et al., 2002 

 

Veel Mediterrane huishoudens startten11 hun wooncarrière in Nederland in de 

particuliere huursector of in een eigen woning. Het kopen van een woning was voor 

hen niet zozeer een eigen keuze, maar meer het resultaat van uitsluiting van sociale 

huurwoningen. Aan het eind van de jaren ’70, toen de (ex-)gastarbeiders werden 

toegelaten in de sociale huursector, verbeterde hun woningsituatie aanzienlijk. Dit 

gebeurde echter pas vaak na jaren op een wachtlijst te hebben gestaan van 

woningcorporaties of gemeentelijke woningbedrijven. De overgang naar de sociale 

huursector vond voornamelijk plaats in de jaren ’80.  

 

6.6.5 Woonbeleid en ruimtelijke segregatie  

De 20e eeuw eindigde met een sterke neigingen tot residualisatie van de Nederlandse 

sociale huursector. Het woonbeleid van de jaren ’90 kan niet geheel verantwoordelijk 

worden gehouden voor deze ontwikkelingen, omdat deze tendens reeds waar te 

nemen viel in de jaren ’80. Andere factoren, zoals een stijgend huishoudensinkomen 

waren zeker ook erg belangrijk. Huishoudens die het zich konden permitteren 

vertrokken uit deze buurten.  

                                                 
11 Immigranten uit Marokko, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije en Joegoslavië. 
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In de jaren ’90 werden de stadswijken met veel sociale huurwoningen vaak als 

probleemgebieden aangemerkt in de pers. Waar in de jaren ’60 en ’70 vooral de 

gebieden uit de 19e eeuw als de grootste probleemgebieden van steden werden 

gezien, zijn het aan het eind van de jaren ’80 en in de jaren ’90 vooral de buurten uit de 

periode 1945-1960 die dit stempel krijgen opgedrukt.   

Als gevolg van stedelijke vernieuwing en soms ook gentrification lijken de oudere 

gebieden het beter te doen, terwijl veel vroeg naoorlogse gebieden snel de 

belangrijkste concentratiegebieden voor huishoudens met een laag inkomen zijn 

geworden, waaronder voormalig Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en hun 

nakomelingen. 

De ruimtelijke concentratie van huishoudens met een laag inkomen was voor de 

Nederlandse overheid de belangrijkste aanleiding om actie te ondernemen en een 

nieuw stedelijk beleid op te stellen, met het herstructureren van de sociale 

woningvoorraad als voornaamste doel. Volgens het Ministerie van VROM is er slechts 

één manier om te voorkomen dat gebieden met goedkope huurwoningen veranderen in 

gebieden met lage inkomens, waar het bezet houden van woningen door hoge 

inkomens ongewenst is: het radicaal herstructureren van de woningvoorraad van deze 

gebieden. De beste oplossing lijkt het toevoegen van meer duurdere woningen om de 

huishoudens met een hoger inkomen aan te trekken. Omdat er in deze gebieden 

echter nauwelijks lege woningen staan betekent het toevoegen van duurdere woningen 

bijna automatisch het verwijderen van goedkopere (huur)woningen. Dat kan gebeuren 

door te slopen, door op te waarderen of door huurwoningen te verkopen (Van Kempen 

& Priemus, 2002).  

Het herstructureringsbeleid richt zich vooral op stedelijke gebieden met veel sociale 

huurwoningen. Woningcorporaties en gemeentes maken zich steeds meer zorgen over 

de toekomst van deze gebieden. Bij een ontspannen woningmarkt is het vooral zaak 

deze woningen te verhuren. Bij een gespannen woningmarkt echter, zoals die van 

Amsterdam en Utrecht, is de angst groot dat deze gebieden een toonbeeld worden van 

toenemende ruimtelijke concentratie van de minder bedeelden en de nadelen die 

daarmee gepaard gaan. In deze gebieden gaat de zorg vooral uit naar de hoogbouw, 

kleine woningen en naar relatief goedkope woningen met een slechte kwaliteit. Deze 

woningen staan vaak ook in een sociaal onveilige omgeving met weinig variëteit.   

De toenemende zorg  om de toekomst van de naoorlogse sociale huurwoningvoorraad 

wordt versterkt door drie ontwikkelingen.  
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Ten eerste zijn de grootschalige nieuwbouwwijken uit de periode 1995-2005 met 

voornamelijk dure woningen in de koopsector op VINEX-locaties zowel in als buiten de 

stad bedoeld als doorstroomgebieden voor verhuisgeneigde stadsbewoners die 

ontevreden zijn met de prijs-kwaliteit verhouding van hun huidige woning. In de 

komende jaren wordt een aanzienlijk selectieve migratie verwacht van voor- én 

naoorlogse gebieden naar deze nieuwe locaties. Vooral de midden-inkomens zullen 

verhuizen naar de (koop)woningen aan de rand van de stad.  

Ten tweede zijn er sinds de jaren ’70 veel positieve ontwikkelingen geweest in de 

vooroorlogse gebieden van de stad. Als gevolg daarvan is de kwaliteit van veel van 

deze gebieden behoorlijk verbeterd. Onderaan de hiërarchie op de regionale 

woningmarkt worden de oude vooroorlogse gebieden steeds vaker verdrongen door 

naoorlogse gebieden.  

Ten derde zal een op de markt gericht woonbeleid ertoe leiden dat huishoudens met 

een laag inkomen eindigen in de slechtste woningen en huishoudens met een hoog 

inkomen in de beste woningen. Daardoor zullen de sociale huurwoningen van de 

(vroeg-)naoorlogse gebieden in toenemende mate het domein worden van 

huishoudens met een laag inkomen (Van Kempen & Priemus, 2002).  

 

6.7 Instabiliteit van de economische basis van individuele huishoudens 

 

6.7.1 Inkomen en verhuisgeneigdheid 

In deze paragraaf zullen we kijken naar de transformatie van de sociaaldemografische 

structuur van Nederland en de relatie met het Nederlandse volkshuisvestingssysteem. 

Als eerste zullen we de woonsituatie beschrijven van huishoudens die in inkomen erop 

achteruit zijn gegaan. De belangrijkste vraag hier is of de daling van het inkomen zal 

leiden tot verhuizen, bijvoorbeeld omdat de huishoudens de huur niet meer kunnen 

betalen. We zullen ook kijken of het veranderen van baan leidt tot een verhuizing. Ook 

de relatie tussen een veranderende positie op de arbeidsmarkt en de positie op de 

woningmarkt zal besproken worden, alsmede de woonproblemen van drie typen 

huishoudens: alleenstaande ouders, jonge volwassenen en ouderen.  

 

6.7.2 Verandering van werkkring 

Vergeleken met de andere Europese landen die in dit rapport worden besproken, is de 

woonmobiliteit in Nederland relatief hoog (zie tabel 6.14). Tussen 1993 en 1998 is bijna 

35 procent van alle huishoudens verhuisd. Met name Spanje heeft een aanzienlijk 
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lager woonmobiliteitscijfer. Het aandeel van verhuizingen in verband met het werk ten 

opzichte van alle verhuizingen in Nederland is iets hoger dan het Europses gemiddelde 

(13,5% ten opzichte van 12,8%). In Frankrijk en het Groot-Brittannië is het aandeel nog 

hoger.  

 
Tabel 6.14 Percentage verhuizingen en werkgerelateerde verhuizingen 
  % werkgerelateerde verhuizingen van 
  % verhuisde huishoudens alle huishoudens verhuisde huishoudens  
Nederland 34,9 4,7 13,5 
Frankrijk 34,9 5,9 16,8 
Spanje 20,4 2,3 11,5 
Oostenrijk* . . . 
Zweden* . . . 
Groot-Brittannië 33,9 5,0 14,7 
Europese Unie 28,1 3,6 12,8 

Bron: ECHP, 1998 

*=Er zijn geen data beschikbaar voor Oostenrijk en Zweden. 
 

In Nederland is ongeveer vijf procent van alle huishoudens verhuisd als gevolg van een 

nieuwe baan (zie tabel 6.15). Alleen in Frankrijk is dit aandeel iets hoger. We hadden 

grotere verschillen tussen Nederland enerzijds en de overige landen anderzijds kunnen 

verwachten, gezien de kleine afstanden in Nederland. In de grotere landen zouden 

daarom meer verhuizingen verwacht worden. Het is echter mogelijk dat het 

zoekgedrag op de arbeidsmarkt niet altijd op nationaal niveau plaatsvindt, maar ook 

vaak op regionaal of zelfs lokaal niveau.   

 
Tabel 6.15 Verhuisd ten behoeve van een nieuwe baan 
  % huishoudens met een werkgerelateerde verhuizing 
Nederland 5,1 
Frankrijk 11,5 
Spanje* (4,1) 
Oostenrijk** . 
Zweden** . 
Groot-Brittannië 4,8 
Europese Unie 5,4 

Bron: ECHP, 1998 
*=De data voor Spanje zijn gebaseerd op 20-49 observaties in de steekproef 

**=Er zijn geen data beschikbaar voor Oostenrijk en Zweden 
 

6.7.3 Veranderingen in het huishoudensinkomen 

Een dalend inkomen, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid of een daling van het 

aantal arbeidsuren kan leiden tot een verhuizing, omdat de huidige woonsituatie te 

duur wordt. Het is belangrijk de effecten van een dalend huishoudensinkomen op de 



  

 71

woonsituatie te begrijpen omdat deze iets zeggen over de stabiliteit van de 

woonsituatie. Wanneer mensen niet hoeven te verhuizen kan dat iets zeggen over het 

niveau van de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat kan een dalend inkomen 

compenseren, bijvoorbeeld door het bestaan van huursubsidies. 

De gevolgen van lagere inkomens op de wooncondities verschillen voor de SOCOHO-

landen. In tabel 6.16 is te zien dat een daling van het huishoudensinkomen over het 

algemeen niet leidt tot problemen met het betalen van de woonkosten12. In Nederland 

heeft minder dan vijf procent van de huishoudens problemen met de woonlasten nadat 

het huishoudensinkomen omlaag is gegaan. In Zweden en Frankrijk is dit aandeel iets 

hoger. Uit  deze tabel wordt niets duidelijk over de sterkte van de inkomensdaling. Het 

zou bijvoorbeeld kunnen dat de dalingen in Zweden hoger zijn dan in Spanje.  

 
Tabel 6.16 Betalingsproblemen als gevolg van inkomensdaling (in percentages) 
 huishoudens die niet zijn verhuisd 
  problemen met woonlasten geen problemen met woonlasten 
Nederland 4,6 87,2
Frankrijk 5,9 86,0
Spanje 3,9 89,7
Oostenrijk* . 93,5
Zweden 7,6 92,4
Groot-Brittannië* . 90,6
Europese Unie 5,3 89,2
Bron: ECHP, 1998 
*=Niet alle data zijn beschikbaar 

 

We kunnen ook kijken naar het gevolg van een inkomensdaling per segment (tabel 

6.17). Over het algemeen is het aandeel huishoudens met betalingsproblemen in de 

huursector groter dan het aandeel huishoudens met betalingsproblemen in de 

eigendomssector. Dit zou echter wederom te maken kunnen hebben met de mate 

waarin het inkomen is gedaald. Huishoudens in de koopsector hebben misschien 

minder te lijden, omdat hun inkomensdaling relatief (of zelfs absoluut) lager is dan voor 

huishoudens in de huursector.  

 

                                                 
12 Er sprake van betalingsproblemen als de huishoudens één of meer keren niet in staat zijn 
geweest de maandelijkse huur of hypotheekrente te betalen gedurende de afgelopen twaalf 
maanden. 
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Tabel 6.17 Betalingsproblemen als gevolg van inkomensdaling (in percentages) 
 alle huishoudens huursector koopsector 
Nederland (5,2) (8,0) .
Frankrijk 6,8 12,6 (2,3)
Spanje (4,2) . (3,0)
Oostenrijk . . .
Zweden 7,6 13,9 .
Groot-Brittannië . . .
Europese Unie 5,9 13,6 1,9
Bron: European Commission, 1998 
N.B.: de getallen tussen haakjes zijn gebaseerd op 20-49 observaties in de steekproef. Voor 
sommige landen zijn niet alle data beschikbaar. 
  
 

6.8 Geselecteerde groepen 

 

In de volgende drie paragrafen wordt de woonsituatie van jonge stellen met kinderen, 

eenoudergezinnen en ouderen besproken. Daarbij wordt gekeken naar de spreiding 

van deze huishoudens over de verschillende sectoren van de woningmarkt. Aan het 

eind van deze paragraaf zullen we kort ingaan op overheidssteun voor ouderen.  

 

6.8.1 Jonge stellen met kinderen 

In Nederland zijn er 383.637 huishoudens die kunnen worden betiteld als ‘jonge stellen 

met kinderen’. Alleen in Oostenrijk en Zweden zijn er minder huishoudens met 

kinderen. Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben vanwege hun grootte 

daarentegen veel meer inwoners die tot deze groep behoren. 

Wanneer wordt gekeken naar het relatieve aandeel, dan blijkt dat het Nederlandse 

gemiddelde van 5,76 procent het dichtst bij het Europese gemiddelde van 5,70 procent 

ligt. In Spanje, Zweden, Groot-Brittannië en Frankrijk bestaat zo’n zes tot zeven 

procent van alle huishoudens uit jonge stellen met kinderen. In Oostenrijk ligt dit 

percentage op ongeveer acht procent (ECHP, 1998).  

Slechts 3,9 procent van de gehele huursector wordt bewoond door jonge stellen met 

kinderen. En in alle eengezinswoningen in de koopsector is bijna één op de tien 

huishoudens een jong stel met kinderen13. Dit is een vrij hoog aandeel wanneer het 

wordt vergeleken met de andere SOCOHO-landen. Zo wordt in Frankrijk, Spanje en 

Groot-Brittannië slechts vijf procent van dit woningsegment bewoond door jonge stellen 

met kinderen. De gemiddelden van Oostenrijk (7 %) en Zweden (9,8%) komen meer in 

                                                 
13 Het aandeel voor koopwoningen is onbekend, omdat er niet genoeg observaties in de steekproef zaten. 
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de buurt van het Nederlandse cijfer (ECHP, 1998). Dit komt waarschijnlijk door de veel 

grotere groepen van jonge stellen met kinderen in deze landen.  

De meeste jonge stellen met kinderen wonen in Nederland in eengezinswoningen: 

bijna 70 procent woont in dit segment (zie figuur 6.3). Nog eens 22 procent woont in de 

duurdere segmenten van de huursector, vooral in de dure sociale huurwoningen 

(21%). Uit deze cijfers blijkt dat jonge stellen met kinderen een goede positie hebben 

op de Nederlandse woningmarkt, omdat ze zich hoge huren en hypotheken kunnen 

veroorloven. Het zou ook kunnen zijn dat jonge stellen pas kinderen nemen als ze 

verzekerd zijn van een stabiele inkomenssituatie. Vergeleken met landen als Frankrijk, 

Spanje en Oostenrijk ziet de situatie er heel anders uit, maar in Zweden en Groot-

Brittannië is de situatie min of meer hetzelfde.  

 
Figuur 6.3 De verdeling van jonge stellen met kinderen over de verschillende sectoren 
van de woningmarkt  
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Bron: ECHP, 1998 

N.B.: Sommige staven zijn gebaseerd op 20-49 observaties in de steekproef, anderen konden 

niet weergegeven worden vanwege een tekort aan observaties in de steekproef. 

 

6.8.2 Alleenstaande ouders 

Het aantal alleenstaande ouders in Nederland is 112.243, wat neerkomt op 1,69 

procent van alle huishoudens. Dit percentage ligt dicht bij het Europese gemiddelde 
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van 2.33 procent. Alleen in Zweden bestaat een opmerkelijke 6,27 procent van alle 

huishoudens uit alleenstaande ouders. Over de verdeling van alleenstaande ouders 

over de verschillende sectoren van de woningmarkt is vanwege het gebrek aan 

gegevens niets te zeggen.  

 

6.8.3 Ouderen 

Het totaal aantal ouderen (65-plussers) in Nederland is 2.174.501. Het aantal oudere 

huishoudens is 1.302.794 (ECHP, 1998). Minder dan vijf procent leeft in een 

woonsituatie die kan worden omschreven als intramuraal, waar gespecialiseerde hulp 

aanwezig is. Nog eens 1,4 procent woont in verzorgingstehuizen.  

Ouderen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: jonge en oude ouderen, 

respectievelijk de ouderen tussen de 65 en 74 jaar en de ouderen die ouder dan 75 

jaar zijn. De eerste groep beslaat in Nederland elf procent van alle huishoudens en de 

tweede tien procent. In totaal bestaat dus 21 procent van alle huishoudens uit oudere 

huishoudens. In de andere SOCOHO-landen zijn de percentages vergelijkbaar.  

Figuur 6.4 laat zien hoeveel procent van elke sector uit ouderen bestaat, uitgesplitst 

naar ‘jong’ en ‘oud’. Hieruit worden enkele verschillen tussen de woonsituatie van 

jonge ouderen en oude ouderen in Nederland duidelijk. Elke sector bestaat voor acht 

tot zeventien procent uit jonge ouderen. 75-plussers vormen vooral een groot deel van 

de goedkope sociale huursector (22%). Slechts vier procent van de 

eengezinswoningen wordt door deze leeftijdsgroep bewoond. Jonge ouderen vormen 

een groter deel van beide segmenten in de koopsector. Deels kan dit worden verklaard 

door het grotere aantal huishoudens, omdat over het algemeen verwacht mag worden 

dat er meer jonge dan oude ouderen zijn. 
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Figuur 6.4 Het aandeel senioren binnen de verschillende sectoren van de woningmarkt 
(in percentages) 
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N.B.: niet alle staven kunnen weergeven worden vanwege een tekort aan observaties in 

sommige steekproeven  

 

Wanneer er wordt gekeken naar de verdeling van de ouderen over de verschillende 

sectoren (zie figuur 6.5), dan valt ten eerste op dat het overgrote deel van de 65-74-

jarigen in de dure sociale woonsector woont: 45 procent. Nog eens dertien procent 

woont in het goedkoopste segment van deze sector. 

Oude ouderen lijken het meest geconcentreerd te wonen: bijna 75 procent woont in de 

sociale woonsector (waarvan 50% in het dure segment en 24% in het goedkope 

segment). Jonge ouderen zijn het meest verdeeld over de verschillende sectoren en 

zijn ook goed vertegenwoordigd in de koopsector, zowel in flatwoningen (6%) als in 

eengezinswoningen (30%).   

In totaal kunnen de meeste ouderen worden teruggevonden in de huursector. Toch 

woont nog éénderde van alle oudere huishoudens in eengezinswoningen14. 

Vergeleken met het Europese gemiddelde van 67 procent (waarvan 22% in koopflats 

en 45% in eengezinswoningen) is dit veruit het laagste van alle SOCOHO-landen.  

Eengezinswoningen zijn niet erg populair bij de oudere huishoudens. De volgende 

redenen kunnen daarvoor gegeven worden. Ten eerste zijn de inkomens van deze 

huishoudens gemiddeld lager dan voor veel andere groepen. Daardoor kunnen veel 

                                                 
14 Onder eengezinswoningen worden alleen koopwoningen verstaan. 
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oudere huishoudens het zich niet veroorloven in eengezinswoningen te gaan wonen. 

Ten tweede is het mogelijk dat oudere huishoudens van eengezinswoningen naar 

andere woningen zijn verhuisd, omdat de eengezinswoningen te groot zijn voor één of 

twee personen. Tot slot is het mogelijk dat huishoudens uit de eengezinswoningen zijn 

weggegaan omdat allerlei noodzakelijke aanpassingen niet beschikbaar zijn in de 

woningen of omdat ze te duur zijn om te betalen.   

 

Figuur 6.5 De verdeling van senioren over de verschillende sectoren van de 

woningmarkt (in percentages) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Goedkoop Duur Goedkoop Duur Goedkoop Duur

Sociale huursector Particuliere huursector Gehele huursector Koopflats Eengezins-
woningen

Jong Oud Alle

Bron: ECHP, 1998 

N.B.: niet alle staven kunnen weergeven worden vanwege een tekort aan observaties in 

sommige steekproeven 

  

6.9 Woonlasten en betalingsproblemen van alleenstaanden met of zonder kinderen 

 
6.9.1 Maandelijkse huur 

De maandelijkse huur voor alleenstaande ouders in Nederland ligt iets lager dan dat 

van het gemiddelde Nederlandse huishouden dat huurt. Het verschil in kosten tussen 

de Europese gemiddelden voor alleenstaande ouders en overige huurders is iets 

groter. Uit tabel 6.18 wordt duidelijk dat de maandelijkse huur voor alleenstaande 

ouders het hoogst is in Zweden, maar de alleenstaanden betalen daar gemiddeld nog 

steeds minder dan alle huishoudens samen. Dit heeft er natuurlijk mee te maken dat 

veel alleenstaande ouders tot de laagste inkomensgroepen behoren. Om die reden 

kunnen ze het zich niet veroorloven om in duurdere woningen te wonen.  
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Tabel 6.18 Maandelijkse huur (in koopkrachtstandaarden) voor alleenstaande ouders* 
(in koopkrachtstandaarden) indices (alle huishoudens = 100) 

  alle huishoudens alleenstaande ouders alleenstaande ouders 
Nederland 299 281 94 
Frankrijk 302 246 81 
Spanje** 193 . . 
Oostenrijk** 262 . . 
Zweden 306 286 94 
Groot-Brittannië 245 201 82 
Europese Unie 318 278 87 
Bron: ECHP, 1998 
*= Huishoudens in huurwoningen met een huur van maximaal 66% van van het 
huishoudensinkomen  
** =Niet alle data zijn bekend 
 

Alleenstaande ouders (in Nederland) geven gemiddeld bijna een kwart van hun 

inkomen uit aan huur (na aftrek van de individuele huursubsidie). Vergeleken met 

andere landen is dit een vrij hoog aandeel; alleen Zweedse alleenstaande ouders 

geven een groter deel van hun inkomen uit aan wonen (zie tabel 6.19). Huishoudens 

zijn in Zweden en Nederland duurder uit dan in de andere landen.  

 

Tabel 6.19 Maandelijkse huur als percentage van het maandelijkse 
huishoudensinkomen (in koopkrachtstandaarden) na aftrek van subsidies   

 

Bron: ECHP, 1998 

 

6.9.2 Hypotheken 

Een overgrote meerderheid van de (Nederlandse) alleenstaande ouders die in een 

koopwoning wonen heeft een hypotheek (zie tabel 6.20). In geen enkel ander 

Europees land is dit aandeel zo hoog. De situatie in Nederland is echter, zoals eerder 

in dit hoofdstuk al gezegd werd, niet speciaal, omdat het vrij gemakkelijk is om aan een 

lening of hypotheek te komen. Dit is ook te zien in de cijfers voor alle huishoudens: ook 

hier zijn de Nederlandse percentages veel hoger dan die van de andere Europese 

landen. Slechts een klein aantal eigenaren van woningen, is de daadwerkelijke 

eigenaar van die woning doordat ze de lening hebben afbetaald. Dit geldt zeker voor 

jongere mensen.   

  alle huishoudens alleenstaande ouders 
Nederland 23,7 24,0 
Frankrijk 21,0 21,7 
Spanje 15,9 . 
Oostenrijk 16,5 . 
Zweden 29,6 29,1 
Groot-Brittannië 21,1 20,4 
Europese Unie 23,0 26,9 
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Tabel 6.20 Percentage alleenstaande ouders met een een hypotheek   
  alle huishoudens alleenstaande ouders 
Nederland 87,6 (95,4) 

Frankrijk 45,1 68,0 
Spanje 24,2 (44,1) 
Oostenrijk 39,0 . 
Zweden . . 
Groot-Brittannië 59,0 78,4 
Europese Unie 40,7 59,4 
Bron: ECHP, 1998 
 

Het maandelijkse bedrag dat de Nederlandse eenoudergezinnen betalen voor 

uitstaande leningen en hypotheken is vergeleken met de andere SOCOHO-landen vrij 

hoog (zie tabel 6.21). In Spanje en Oostenrijk betalen eenoudergezinnen een relatief 

laag maandelijks bedrag voor uitstaande leningen of hypotheken. Dit zou kunnen 

betekenen dat eenoudergezinnen in Nederland onder bepaalde omstandigheden meer 

problemen hebben om in hun eigen woning te blijven wonen (bijvoorbeeld wanneer 

hun inkomen nog verder daalt).  

 

Tabel 6.21 Gemiddelde maandelijkse hypotheeklasten (in koopkrachtstandaarden)   

  
alle 

huishoudens 
alleenstaande 

ouders 

Nederland 414 (376) 
Frankrijk 234 265 
Spanje 93 130 
Oostenrijk 100 (112) 
Zweden* . . 
Groot-Brittannië 264 352 
Europese Unie 190 250 
Bron: ECHP, 1998 
*=Onbekend 

 

In vergelijking met alle huishoudens hebben eenoudergezinnen over het algemeen 

behoorlijk hogere financiële lasten. De ECHP-cijfers voor Nederland zijn helaas 

gebasseerd op minder dan twintig waarnemingen, dus die zijn niet bruikbaar voor 

interpretatie.  

 

6.9.3 Bezettingsgraad 

Over het algemeen is de bezettingsgraad van eenoudergezinnen hoger dan die van 

andere huishoudens (zie tabel 6.22). Alleen Spanje vormt een uitzondering. Voor 

zowel alle huishoudens als alleen de eenoudergezinnen zijn de cijfers het laagste in 

Nederland. Dit houdt in dat Nederlandse eenoudergezinnen gemiddeld meer kamers 
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hebben dan eenoudergezinnen in andere landen. Als gevolg hiervan wonen ze 

waarschijnlijk comfortabeler, maar voor dat comfort moeten ze wel meer betalen. Het 

is tot nu toe onduidelijk of eenoudergezinnen zelf voor deze situatie kiezen of dat het 

te maken heeft met bijvoorbeeld een gebrek aan kleinere (en goedkopere) woningen. 

Ook eventuele verhuiskosten zouden een rol kunnen spelen. 

 

Tabel 6.22 Bezettingsgraad* 

 
alle 

huishoudens 
alleenstaande 

ouders 
Nederland 0.52 0.56 
Frankrijk 0.68 0.70 
Spanje 0.75 0.66 
Oostenrijk 0.69 0.75 
Zweden* 0.64 0.80 
Groot-Brittannië 0.58 0.68 
Europese Unie 0.69 0.73 
Bron: European Commission, 1998 

* aantal personen gedeeld door het aantal kamers 

 

6.10 Woonlasten en betalingsproblemen van jonge volwassenen 

 

6.10.1 De mogelijkheid om een huishouden te vormen 

In tabel 6.23 staan de aandelen van jonge volwassenen (verdeeld over twee 

leeftijdsgroepen; 16-20 en 21-25 jaar) die nog geen eigen huishouden hebben gesticht. 

Dit vormt een goede indicatie van de mogelijkheden en beperkingen van de 

verschillende huisvestingssystemen op de keuze om het ouderlijk huis te verlaten. Er 

kan echter ook een culturele uitleg voor zijn: in sommige landen is het verlaten van het 

ouderlijk huis onder bepaalde omstandigheden normaler (bijvoorbeeld om samen te 

gaan wonen of te gaan studeren) dan in andere landen.  

Het is niet verwonderlijk dat het aantal jonge volwassenen dat nog thuis woont afneemt 

naarmate ze ouder worden. Van alle jonge volwassenen in de leeftijdscategorie van 

16-20 jaar woont 95 procent nog thuis tegenover 47 procent van de jonge volwassenen 

in de leeftijdscategorie van 21-25 jaar. Deze trend komt voor in alle SOCOHO-landen. 

De verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen zijn in Nederland echter aanmerkelijk 

groter dan in de andere landen. Het is onduidelijk of dit grote verschil tussen Nederland 

en de andere landen kan worden toegeschreven aan culturele verschillen of verschillen 

op de woningmarkt. Het systeem van studiefinanciering zou bijvoorbeeld ook van 

invloed kunnen zijn op de keuze om het huis te verlaten. 
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Tabel 6.23 Percentage jonge volwassenen dat nog geen eigen huishouden heeft 
gesticht  
  16-20 jaar 21-25 jaar 
Nederland 94,7 46,6 
Frankrijk 92,2 76,7 
Spanje 99,9 97,7 
Oostenrijk 99,5 74,7 
Zweden* . . 
Groot-Brittannië* 84,2 . 
Europese Unie 93,4 81,8 
Bron: ECHP, 1998 
*=Onbekend 

 

6.10.2 Maandelijkse huur 

De maandelijkse huur voor jonge stellen met kinderen is hoger dan de huur voor 

andere huishoudens. Het verschil in kosten tussen alle Europese jonge stellen en de 

gemiddelde huishoudens bedraagt elf procentpunten (zie tabel 6.24). De tabel laat zien 

dat de maandelijkse huur voor jonge stellen het hoogste is in Frankrijk. De 

maandelijkse huur in Nederland is ook relatief hoog, maar lager dan het Europese 

gemiddelde.  

 

Tabel 6.24 Maandelijkse huur (in koopkrachtstandaarden) voor jonge stellen met 
kinderen*  
 (in koopkrachtstandaarden) indices (alle huishoudens = 100) 
  alle  huishoudens jonge stellen met kinderen  jonge stellen met kinderen 
Nederland 299 331 111 
Frankrijk 302 361 120 
Spanje 193 204 105 
Oostenrijk 262 296 113 
Zweden 306 384 126 
Groot-Brittannië 245 261 106 
Europese Unie 318 353 111 
Bron: ECHP, 1998 
*= Huishoudens in huurwoningen met een huur van maximaal 66% van van het 
huishoudensinkomen  
 
 

Jonge stellen met kinderen in Nederland spenderen 23 procent van hun inkomen aan 

huur. Vergeleken met andere landen is dit relatief hoog. Alleen in Zweden geven zij 

een groter deel van hun maandelijkse inkomen uit aan huur (23,8%). Hetzelfde geldt 

voor eenoudergezinnen: ook voor hen zijn de cijfers het hoogst in Zweden en 

Nederland. 

Aan de hand van de gegevens in tabel 6.26 kan geconcludeerd worden dat stellen met 

kinderen in Nederland een relatief hoge huur betalen in vergelijking met alle 
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huishoudens. De verschillen tussen alle huishoudens en de jonge stellen zijn relatief 

klein (tabel 6.25). Dit wijst op een relatief hoger inkomen voor jonge stellen met 

kinderen in vergelijking met alle huurders in Nederland.  

 
Tabel 6.25 Maandelijkse huur als percentage van het maandelijkse 
huishoudensinkomen (in koopkrachtstandaarden) na aftrek van subsidies  

 

Bron: ECHP, 1998 

 

6.10.3 Hypotheken 

Bijna alle Nederlandse jonge stellen met kinderen die niet in de huursector maar in 

de koopsector wonen, hebben een uitstaande lening of hypotheek voor hun woning 

(zie tabel 6.26).  

 

Tabel 6.26 Percentage alleenstaande ouders met een hypotheek  
  alle huishoudens jonge stellen met kinderen 
Nederland 87,6 98,7 
Frankrijk 45,1 93,9 
Spanje 24,2 62,8 
Oostenrijk 39,0 79,2 
Zweden* . . 
Groot-Brittannië 59,0 91,9 
Europese Unie 40,7 73,8 
Bron: ECHP, 1998 
*=Onbekend 

 

In geen enkel ander Europees land zonder hypotheek is dit aandeel zo hoog. Eerder in 

dit rapport is al opgemerkt dat het aantal eigenaren relatief laag is in Nederland, zeker 

wanneer wordt gekeken naar de lagere leeftijdscategorieën. Jonge stellen met 

kinderen vormen daarop dus geen uitzondering. Opmerkelijk is nog het relatief hoge 

aandeel Franse jonge stellen met een openstaande lening of hypotheek voor hun 

woning.  

Het maandelijkse bedrag dat alle Nederlandse jonge stellen met kinderen in de 

koopsector betalen voor openstaande leningen of hypotheken is in vergelijking met 

andere SOCOHO-landen vrij hoog (zie tabel 6.27). In Spanje betalen jonge stellen met 

  alle huishoudens jonge stellen met kinderen  
Nederland 23,7 23,0 
Frankrijk 21,0 18,7 
Spanje 15,9 17,7 
Oostenrijk 16,5 15,2 
Zweden 29,6 23,8 
Groot-Brittannië 21,1 16,2 
Europese Unie 23,0 20,7 
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kinderen een relatief laag bedrag voor openstaande leningen of hypotheken. In 

Frankrijk echter wordt een hoog bedrag betaald.  

In Nederland zijn de verschillen met betrekking tot het maandelijkse bedrag voor 

leningen of hypotheken tussen jonge stellen met kinderen en andere huishoudens niet 

zo groot. In Oostenrijk, Spanje en Frankrijk is het bedrag dat jonge stellen met kinderen 

betalen voor leningen of hypotheken meer dan twee keer zoveel als andere 

huishoudens betalen.  

 

Tabel 6.27 Gemiddelde maandelijkse hypotheeklasten (in koopkrachtstandaarden) 

  
alle 

huishoudens 
jonge stellen met 

kinderen 
Nederland 414 503 
Frankrijk 234 560 
Spanje 93 236 
Oostenrijk 100 302 
Zweden* . . 
Groot-Brittannië 264 447 
Europese Unie 190 382 

Bron: ECHP, 1998 
*=Onbekend 

 

6.10.4 Bezettingsgraad 

In alle SOCOHO-landen is de bezettingsgraad van jonge stellen met kinderen hoger 

dan die van andere huishoudens. Dit betekent dat jonge stellen over het algemeen 

minder ruimte per persoon hebben dan alle huishoudens samen. Dit is in ieder geval 

voor een deel het gevolg van de veranderende huishoudensgrootte: vooral jonge 

stellen hebben kinderen en wanneer er nog een kind bijkomt (geboren of geadopteerd) 

betekent dit niet automatisch dat er een grotere woning wordt gevonden op korte 

termijn. Jonge stellen met kinderen lijken er wel het beste af te komen in Nederland, in 

vergelijking met de andere onderzochte landen (zie tabel 6.28).  

 

Tabel 6.28 Bezettingsgraad* 
 alle huishoudens jonge stellen met kinderen 
Nederland 0,52 0,72 
Frankrijk 0,68 0,97 
Spanje 0,75 0,92 
Oostenrijk 0,69 1,02 
Zweden 0,64 0,98 
Groot-Brittannië 0,58 0,91 
Europese Unie 0,69 0,99 
Bron: ECHP, 1998 

* aantal personen gedeeld door het aantal kamers 
 



  

 83

6.11 Woonlasten en betalingsproblemen voor jonge en oude senioren 

 
6.11.1 Maandelijkse huur 

In Nederland ligt de maandelijkse huur van jonge seniorenhuishoudens (65-74 jaar) 

boven het gemiddelde niveau van alle huurders binnen de EU (tabel 6.29). Dit is niet 

het geval voor de oudere seniorenhuishoudens (ouder dan 75 jaar). De maandelijkse 

huur voor deze huishoudens is lager dan het gemiddelde niveau. Over het algemeen, 

en voor Nederland in het bijzonder, geldt dat ouderen een groot deel van hun leven in 

relatief goedkope woningen hebben gewoond, terwijl andere, jongere, huishoudens 

hun wooncarrière in nieuwere en duurdere woningen zijn begonnen. Het is opmerkelijk 

dat seniorenhuishoudens in Nederland de hoogste maandelijkse huur betalen in 

vergelijking met de andere onderzochte landen.  Waarschijnlijk heeft dit, net als voor 

de andere onderzochte groepen, te maken met de relatief hoge woonkwaliteit in 

Nederland.  

 

Tabel 6.29 Maandelijkse huur (in koopkrachtstandaarden) voor senioren*  

 (in koopkrachtstandaarden) 
indices  
(alle huishoudens = 100) 

  
alle 
huishoudens jonge senioren oude senioren jong oud 

Nederland 299 304 287 101 96 
Frankrijk 302 260 238 86 79 
Spanje 193 115 108 60 56 
Oostenrijk 262 202 177 77 68 
Zweden 306 284 251 93 82 
Groot-Brittannië 245 181 155 74 63 
Europese Unie 318 272 250 86 79 
Bron: ECHP, 1998 
*= Huishoudens in huurwoningen met een huur van maximaal 66% van van het 
huishoudensinkomen  
 

De jonge seniorenhuishoudens in Nederland betalen gemiddeld 24 procent van hun 

inkomen aan huur, terwijl de oudere seniorenhuishoudens op 27 procent zitten (zie 

tabel 6.30). Ook in de andere landen hebben oudere senioren hogere woonlasten dan 

jongere senioren. Dit heeft te maken met de achteruitgang van inkomen op oudere 

leeftijd. 
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Tabel 6.30 Maandelijkse huur als aandeel van het maandelijkse huishoudensinkomen 
(in koopkrachtstandaarden) na aftrek van subsidies  

 

Bron: ECHP, 1998 

 

6.11.2 Hypotheken 

Meer dan de helft van de Nederlandse jonge seniorenhuishoudens die niet in de huur- 

maar in de koopsector wonen hebben een uitstaande lening of hypotheek voor hun 

woning (zie tabel 6.31). In geen enkel ander Europees land is dit aandeel zo hoog. Het 

grote verschil tussen de jonge ouderen en het totale aantal huishoudens kan worden 

toegeschreven aan het feit dat een deel van de ouderen hun hypotheek heeft 

afbetaald.  

 

Tabel 6.31 Percentage jonge senioren met een hypotheek 
  alle huishoudens jonge senioren 
Nederland 87,6 51,2 
Frankrijk 45,1 11,4 
Spanje 24,2 (4,9) 
Oostenrijk 39,0 (20,5) 
Zweden* . . 
Groot-Brittannië 59,0 12,8 
Europese Unie 40,7 11,3 
Bron: ECHP, 1998 
*=Onbekend 

  

Het maandelijkse bedrag dat alle Nederlandse seniorenhuishoudens betalen aan hun 

uitstaande lening of hypotheek is relatief hoog in vergelijking met de andere SOCOHO-

landen. Het verschil tussen jonge en oudere seniorenhuishoudens komt vooral door 

het feit dat het aandeel van huishoudens die hun lening al hebben afbetaald stijgt 

naarmate ze ouder worden. In de andere SOCOHO-landen en vooral in Spanje betalen 

jonge en oudere seniorenhuishoudens een relatief laag maandelijks bedrag aan 

uitstaande leningen of hypotheken (zie tabel 6.32).  

 

  alle huishoudens jonge senioren oude senioren 
Nederland 23,7 24,3 26,9 
Frankrijk 21,0 21,8 23,9 
Spanje 15,9 11,7 12,9 
Oostenrijk 16,5 14,5 16,7 
Zweden 29,6 31,3 31,5 
Groot-Brittannië 21,1 20,7 24,9 
Europese Unie 23,0 23,2 25,5 
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Tabel 6.32 Gemiddelde maandelijkse hypotheeklasten (in koopkrachtstandaarden) 
  alle huishoudens jonge senioren oude senioren 
Nederland 414 134 62 
Frankrijk 234 69 12 
Spanje 93 7 5 
Oostenrijk 100 23 10 
Zweden* . . . 
Groot-Brittannië 264 29 17 
Europese Unie 190 36 13 
Bron: ECHP, 1998 
*=Onbekend 

 

6.11.3 Bezettingsgraad 

In alle SOCOHO-landen is de bezettingsgraad van seniorenhuishoudens lager dan dat 

van alle andere huishoudens (zie tabel 6.33). Voor zowel de jonge als oudere 

seniorenhuishoudens lijken de senioren in Nederland het beste af te zijn. Deze 

conclusie was ook al getrokken voor de andere onderzochte groepen.  

 

Tabel 6.33 Bezettingsgraad*  
 alle huishoudens jonge senioren oude senioren 
Nederland 0,52 0,39 0,38 
Frankrijk 0,68 0,51 0,48 
Spanje 0,75 0,48 0,42 
Oostenrijk 0,69 0,53 0,49 
Zweden* 0,64 0,49 0,49 
Groot-Brittannië 0,58 0,45 0,41 
Europese Unie 0,69 0,54 0,49 
Bron: ECHP, 1998 

* aantal personen gedeeld door het aantal kamers 

 

6.12 Maandelijkse woonlasten in beide sectoren in Nederland 

 

6.12.1 Nederland in Europees perspectief 

We hebben al opgemerkt dat, ondanks het feit dat het aandeel van de totale 

Nederlandse huursector is gedaald van 49,2 procent in 1998 tot 47,0 procent in 2001, 

het aandeel van de sociale huursector in de Nederlandse woningvoorraad nog relatief 

hoog is (CBS, 2003; VROM, 2003). De 47 procent van de totale huursector bestaat uit 

ongeveer 35 procent sociale huur en 10 procent particuliere huur.  

Vergeleken met andere landen heeft Nederland een erg groot aandeel huishoudens 

dat in het goedkoopste segment huurwoningen woont. Meer dan 11 procent van het 

totale aantal huishoudens woont in het goedkoopste segment huurwoningen, 

tegenover 32 procent in de overige segmenten. Wordt dit vergeleken met de Europese 
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gemiddelden van respectievelijk 4 procent en 10 procent dan valt op dat er grote 

verschillen bestaan (ECHP, 1998). Dit heeft uiteraard te maken met de omvang van de 

sociale huursector.  

 

De relatief hoge kwaliteit van alle verschillende segmenten lijkt terug te komen in de 

hoogte van de woonkosten in Nederland (zie figuur 6.5). In bijna alle sectoren in 

Nederland liggen de maandelijkse kosten boven het Europese gemiddelde. 

Opmerkelijk genoeg is de particuliere huursector gemiddeld goedkoper dan de sociale 

huursector. Waarschijnlijk komt dit door het feit dat een relatief groot deel van de 

particuliere huursector vrij oud is vergeleken met de sociale huursector. De kwaliteit 

wordt weerspiegeld in de huurprijzen. 

 
 
Figuur 6.5 De maandelijkse kosten voor huisvesting in Europa15  
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Bron: ECHP, 1998 
N.B.: de kosten voor sociale huisvesting in Spanje zijn gebaseerd op 20-49 observaties; er zijn 
geen data beschikbaar voor Zweden  
*=De kosten voor de koopsector zijn het berekende gemiddelde van de koopflats en de 
eengezinswoningen in de koopsector 
 
 

Het beeld, zoals hierboven wordt geschetst, wordt nog eens versterkt wanneer wordt 

gekeken naar de gemiddelde woonlasten, gecorrigeerd voor de kosten van water, 

                                                 
15 Dit zijn de bruto huur en de hypotheeklasten voor aftrek van subsidies (in 
koopkrachtstandaarden). 
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elektriciteit, etcetera16. Nederland behoort tot de duurste landen wat betreft gemiddelde 

woonlasten (€452). Op de korte termijn is huren goedkoper in Nederland, maar op de 

lange termijn is het aantrekkelijker een huis te kopen, vanwege belastingkortingen op 

de hypotheek.  

 

6.12.2 Huursubsidies 

Huursubsidie is een belangrijk overheidsinstrument om de maandelijkse woonlasten in 

Nederland te verlagen. De invloed van de Individuele Huursubsidie  (IHS) is te zien in 

figuur 6.6. 

 

Figuur 6.6 De bruto maandelijkse huurprijzen voor en na aftrek van subsidies17  
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Bron: ECHP, 1998 
 

Uit bovenstaande figuur kan worden opgemaakt dat huursubsidies voor de grootste 

verschillen zorgen in Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden (de kortingen zijn 

respectievelijk 21, 15 en 14 procent), terwijl in Nederland, Spanje en Oostenrijk de 

invloed van de huursubsidies het minst zichtbaar is (respectievelijk 4, 2 en 4 procent 

korting).  

Wanneer echter alleen wordt gekeken naar de huishoudens die huursubsidies 

ontvangen, is het effect totaal anders. In dat geval wordt in Nederland 31 procent van 

                                                 
16 Dit is gebaseerd op de volgende berekening: De gemiddelde woninggrootte is 85m2. De 
kosten zijn geraamd op 2 koopkrachtstandaarden per m2. 2*85=170. Daarom is het bedrag van  
€170 toegevoegd aan de gemiddelde maandelijkse woonlasten. 
17 Dit geldt voor alle huishoudens in de sociale en particuliere huursector, inclusief niet-
gesubsidieerde woningen. 
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de woonlasten gedekt door IHS. In Frankrijk en Zweden liggen deze percentages iets 

hoger (35%), terwijl in Oostenrijk (47%) en Groot-Brittannië (62%) huursubsidies een 

erg grote invloed hebben op de woonlasten van huishoudens die IHS ontvangen 

(ECHP, 1998).  

Wanneer de huishoudens in de verschillende sectoren in Nederland worden 

vergeleken, dan wordt duidelijk dat het aandeel huishoudens dat IHS ontvangt het 

hoogste is in de sociale huursector (23%). In de particuliere huursector ontvangt 

slechts vijf procent van de huishoudens huursubsidie.  

 

6.12.3 Huur/inkomensratio 

Van der Heijden en Haffner (2000) hebben vastgesteld dat de stijging van de netto 

huurquote het hoogst is onder de lage inkomensgroepen, ondanks het feit dat de 

huursubsidies vooral zijn geconcentreerd bij deze groepen. Dit is overigens niet 

specifiek het geval voor Nederland, maar ook voor de andere landen die zijn 

onderzocht (waaronder Frankrijk, Zweden en Duitsland).  

Van der Heijden en Haffner (2000) schrijven de stijgende huur/inkomensratio toe aan 

de toenemende concentratie van lage inkomens in de sociale huursector. Omdat het 

gemiddelde inkomen van de huishoudens in de goedkope huursectoren daalt, stijgt 

hun netto huurlast (omdat de noemer een lagere waarde krijgt). Het is al eerder in dit 

hoofdstuk genoemd dat de Nederlandse (sociale) huursector wordt gekenmerkt door 

een stijgend aantal lage-inkomens huishoudens en een dalend aantal huishoudens met 

een hoger inkomen.  

 

6.12.4 Woonlasten van de armen 

In deze paragraaf staan de woonlasten van de huishoudens met een laag inkomen 

centraal. In figuur 6.7 is de verhouding tussen huur en inkomen vóór aftrek van 

huursubsidie te zien. In Europa besteden lage inkomens gemiddeld éénderde van hun 

inkomens aan woonlasten. Het aandeel van de Nederlanders ligt net onder het 

Europese niveau. Dit geldt niet alleen voor alle segmenten tezamen, maar ook nog 

eens voor de goedkope en duurdere segmenten apart. Het meest opvallende wat uit 

het figuur naar boven komt zijn de cijfers voor Zweden. Huishoudens met lage 

inkomens, die in de goedkoopste segmenten in dit land wonen, geven bijna 55 procent 

van hun inkomen uit aan wonen.  
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Figuur 6.7 De maandelijkse huur van alle huurwoningen als aandeel van het inkomen 
van de armen (in koopkrachtstandaarden en voor aftrek van subsidies)  
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Bron: ECHP, 1998 

N.B.: de aandelen voor de goedkope segmenten in Spanje en Oostenrijk zijn gebaseerd op 20-

49 observaties in de steekproef 

 

Dit aandeel is zelfs nog hoger in de duurdere segmenten van de huurwoningen: 63 

procent wordt uitgegeven aan wonen. Dit hoge aandeel kan deels verklaard worden 

door de hoge huren in de Zweedse huursector (zie figuur 6.5). 

De arme huishoudens in Nederland geven gemiddeld ongeveer hetzelfde deel van hun 

maandelijkse inkomen uit aan wonen (zie tabel 6.34). Uit deze tabel wordt ook duidelijk 

dat de meeste arme huishoudens in de SOCOHO-landen een maandelijks bedrag 

betalen dat schommelt rond het Europese gemiddelde, al zijn er enkele verschillen 

waar te nemen binnen de duurdere segmenten.  

 

Tabel 6.34 Percentage van het maandelijkse huishoudensinkomen van arme 
huishoudens dat besteed wordt aan woonlasten in de huursector (voor aftrek van 
subsidies en in koopkrachtstandaarden)  

 Goedkoopste segment Duurste segment Alle segmenten 

Nederland 21.7 40.3 33.5 
Frankrijk 21.1 38.9 32.5 
Spanje (5.4)* 33.2 22.6 
Oostenrijk (15.4)* 37.4 28.2 
Zweden 37.1 62.7 54.9 
Groot-Brittannië 23.1 46.5 39.3 
Europese Unie 23.5 44.5 36.7 

Bron: ECHP, 1998 
*=De aandelen zijn gebaseerd op 20-49 observaties in de steekproef 
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Alleen in Zweden is het aandeel van het inkomen dat aan huur wordt uitgegeven 

hoger. Dit kan het gevolg zijn van de relatief hoge huren, relatief lage inkomens, of een 

combinatie van beide. De arme huishoudens in Nederland geven gemiddeld éénderde 

van hun inkomen uit aan huur. 

 

6.12.5 Woonkwaliteit van de lage inkomensgroepen 

Hoe zijn de lage inkomensgroepen verdeeld over de verschillende woonsegmenten? In 

Nederland wordt slechts 25 procent van de goedkope huursector bewoond door 

huishoudens met een laag inkomen. Nog eens vijftien procent van de huishoudens met 

een laag inkomen woont in de 75 procent van de huursector die niet kan worden 

omschreven als ‘goedkoop’ (voornamelijk de duurdere huursector en de koopsector). 

Eerder in dit rapport is de scheefheid op de woningmarkt al aan de orde gekomen. Ook 

hebben we de “Nota Volkshuisvesting in de jaren ‘90” genoemd, waarin veel aandacht 

werd besteed aan het bestrijden van die scheefheid.  

Daar de Nederlandse sociale huursector relatief groot is, woont slechts een klein deel 

van de lage inkomensgroepen in een koopwoning (24%) (zie figuur 6.8). In de 

huursector is een oververtegenwoordiging van de lage inkomensgroepen ten opzichte 

van alle Nederlandse huishoudens: in het goedkope segment is 28 procent van alle 

lage inkomensgroepen te vinden, tegenover slechts twaalf procent van alle 

huishoudens. Hetzelfde geldt voor de duurdere segmenten: 48 procent tegenover 37 

procent.  
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Figuur 6.8  De verdeling van de arme huishoudens over de verschillende 
huursegmenten en de koopsector 
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Bron: ECHP, 1998 

N.B.: Veel data in deze figuur  zijn gebaseerd op 20-49 observaties in de steekproef; de data 

voor de koopsector zijn berekend als de som van koopflats en eengezinskoopwoningen 

 

6.13 Samenvatting 

 
Het lijkt logisch om te concluderen dat de veranderende situatie op de Nederlandse 

arbeidsmarkt over het algemeen niet heeft geleid tot verhuizingen van de betreffende 

huishoudens. Het uitgebreide Nederlandse verzorgingssysteem vervult nog steeds 

een belangrijke vangnetfunctie. De individuele huursubsidieregelingen spelen hierbij 

een belangrijke rol. Dankzij deze subsidie, die een dalend inkomen meestal 

compenseert, kunnen huishoudens in hun huurwoningen blijven. 

Dit houdt echter niet in dat de Nederlandse woningmarkt goedkoop is. In vergelijking 

met de andere landen uit dit onderzoek is de Nederlandse woningmarkt zelfs relatief 

duur. Waarschijnlijk is er een sterke relatie met de kwaliteit van de woningen: de 

kwaliteit van de woningen is over het algemeen (zeer) hoog in Nederland en zelfs 

huishoudens met een laag inkomen kunnen in vrij dure appartementen of zelfs 

eengezinswoningen wonen. Vergeleken met de andere landen is het percentage van 

het inkomen dat wordt uitgegeven aan de huur hoog in Nederland. Dit geldt voor alle 

onderzochte huishoudens, maar ook voor de alleenstaande ouders, de jonge stellen 

en de senioren. Senioren en alleenstaande ouders lijken in een meer benadeelde 

positie te zitten dan jonge stellen met kinderen. De jonge stellen behoren tot een meer 
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gemixte inkomenscategorie, terwijl alleenstaande ouders en in mindere mate ook 

senioren veel vaker tot de laagste inkomens behoren. Meer dan in andere landen 

verlaten veel jonge volwassenen in Nederland het ouderlijk huis vrij vroeg in hun 

leven. Nederlandse jonge stellen worden met minder met problemen zoals het gebrek 

aan woningen, geconfronteerd dan die in andere landen, wat voor een groot deel te 

maken heeft met de manier waarop de huisvesting in Nederland georganiseerd is. 
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7 Conclusies en beleidsaanbevelingen 
 

7.1 Inleiding 

 
Het ruimtelijke patroon van de verschillende soorten woningen is één van de 

belangrijkste verklaringen voor de concentratie van lage inkomens. Deze 

concentraties zijn vooral terug te vinden in de gebieden met grote aantallen 

betaalbare woningen. De ruimtelijke concentratie van lage inkomens is in eerste 

instantie veroorzaakt door twee ontwikkelingen in de periode direct na de oorlog. 

Ten eerste heeft de Nederlandse overheid in de periode na de Tweede 

Wereldoorlog besloten om een enorme hoeveelheid sociale huurwoningen te 

bouwen, om zo het ontstane woningtekort te kunnen oplossen. Daarnaast heeft de 

beslissing van gemeenten om de nieuwe woningen in bepaalde delen van de stad te 

bouwen, de ruimtelijke concentratie van lage inkomens in de hand gewerkt. In eerste 

instantie werden deze delen van de stad echter niet door de laagste 

inkomensgroepen bewoond. Want waar deze gebieden nu worden gezien als de 

belangrijkste instroomgebieden voor de lage inkomens, hebben ze meerdere 

decennia gediend als woonplek voor diegenen die behoorden tot de (lagere) 

midden-inkomens. Tientallen jaren geleden waren het vooral sommige gebieden van 

vóór de Tweede Wereldoorlog waar concentraties van lage inkomens terug te vinden 

waren. Veel van deze gebieden herbergen nog steeds grote concentraties van lage 

inkomens.  

Waarom worden de woongebieden die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd 

concentratiegebieden voor de lage inkomens (en sinds een jaar of tien ook meer en 

meer voor etnische minderheden)? Diverse factoren zijn hier van belang. Ten eerste 

werden deze gebieden zeer hoog gewaardeerd door de oudere bewoners en 

daarom waren niet veel huishoudens bereid hun woning en woonomgeving op te 

geven. Ze waren tevreden met wat ze hadden en zagen geen enkele reden om te 

verhuizen. Dit is de belangrijkste reden waarom er eerst geen sprake was van een 

concentratie van lage inkomens. Als gevolg hiervan vormden zich in deze gebieden 

steeds meer concentraties van ouderen. Geleidelijk zijn deze ouderen verhuisd naar 

zorginstellingen of seniorenwoningen, waardoor veel woningen leeg kwamen te 

staan. Daarnaast overleden veel ouderen, waardoor er nog meer woningen vrij 

kwamen. Omdat de vrijgekomen woningen tot de goedkoopste uit de stad 

behoorden, was het voor lage inkomens mogelijk zich in deze woningen te 
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huisvesten. Verder verhuisden er veel mensen naar aantrekkelijkere woningen in 

andere wijken en naar suburbane gebieden buiten de stad. Degenen die het zich 

konden veroorloven huurden (en in toenemende mate) kochten een appartement of 

een ééngezinswoning. De gebieden met veel sociale huurwoningen ontpopten zich 

steeds meer als aantrekkelijke gebieden voor starters op de woningmarkt, die, zodra 

ze het zich konden veroorloven, wel direct doorstroomden, en gebieden voor 

diegenen die geen andere alternatieven hadden.  

Onduidelijk is of de voorkeuren van huishoudens ook een rol spelen. Lagere inkomens 

hebben standaard eigenlijk al weinig keuze op de woningmarkt, maar soms kunnen ze 

bijvoorbeeld kiezen tussen een centraal gelegen oudere woning en een meer perifeer 

gelegen nieuwere woning. Over het algemeen zijn de meer perifeer gelegen woningen 

wat ruimer, waardoor vooral gezinnen naar deze gebieden verhuisden, terwijl de 

centraler gelegen woningen meer en meer het domein werden van kleine huishoudens, 

zoals alleenstaanden en stellen zonder kinderen.  

 

In dit laatste hoofdstuk gaan we tot slot kort in op enkele mogelijke beleidsimplicaties 

van het onderzoek. Er zal daarbij alleen worden ingegaan op aspecten die van belang 

zijn voor de positie van lage inkomensgroepen op de woningmarkt. De aandacht zal 

gericht worden op factoren en ontwikkelingen die de woonsituatie en de woningmarkt-

positie van huishoudens beïnvloeden. De woonsituatie kan gezien worden als een 

combinatie van de woning- en huishoudenskenmerken (bijvoorbeeld de woonuitgaven 

in relatie tot het huishoudensinkomen). De woningmarktpositie kan gedefinieerd 

worden als de mogelijkheden die huishoudens op de woningmarkt hebben, 

bijvoorbeeld de mogelijkheden om hun woonsituatie te verbeteren. Ook zal aandacht 

worden besteed aan de functie van buurten. De volgende onderwerpen staan centraal: 

• Subsidies 

• Sociale huisvesting en woningcorporaties 

• Huurprijsbeleid en woonkosten 

• Woningtoewijzing 

• Stedelijke herstructurering 

 

7.2 Subsidies 

 
In het algemeen wonen degenen met de laagste inkomens in de goedkoopste 

woningen. Echter, in Nederland is deze relatie tussen inkomen en woonsituatie niet zo 
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sterk. Het bestaan van subsidieregelingen maakt het mogelijk voor huishoudens met 

een laag inkomen om in een woning te wonen die ze zonder het bestaan van een 

dergelijke subsidie niet zouden kunnen betalen.  

Objectsubsidies hebben lange tijd bestaan in Nederland. Projectontwikkelaars en 

woningcorporaties ontvingen subsidies van de centrale overheid voor het bouwen van 

woningen. Met dit geld werd het mogelijk een groot aantal woningen te bouwen, ook 

woningen in de sociale huursector, waarvan veel met een relatief hoge kwaliteit. 

Echter, sinds de tweede helft van de jaren ’90 zijn deze subsidies afgeschaft. Het 

afschaffen van de objectsubsidies past precies in het plaatje van een terugtrekkende 

verzorgingsstaat. Deze trend/ontwikkeling is waarneembaar in alle West-Europese 

landen.  

Het huursubsidiesysteem is nog steeds van groot belang in Nederland.  Huishoudens 

met een relatief laag inkomen die in een goedkope woning wonen, hebben recht op 

individuele huursubsidie. Op deze wijze wordt het voor lage inkomensgroepen 

mogelijk om in een woning te wonen die eigenlijk te duur is voor hen. Dit houdt in dat 

ze niet alleen op die plaatsen hoeven te wonen, waar de goedkoopste woningen zijn 

gebouwd. Op deze manier wordt inkomenssegregatie gedeeltelijk tegengegaan: veel 

buurten hebben te maken met een mix van allerlei soorten huishoudens. Dat geldt ook 

voor buurten met een grote concentratie van sociale huurwoningen. 

Dit kan gezien worden als een belangrijk aspect van het Nederlandse 

huisvestingssysteem. Het afschaffen van het systeem van individuele huursubsidie 

(waarvan overigens geen sprake is) zal uiteindelijk leiden tot meer ruimtelijke 

segregatie, niet alleen met betrekking tot inkomens, maar ook met betrekking tot 

etniciteit, omdat veel allochtonen tot de lage inkomensgroepen behoren. Elke poging 

om de huursubsidie te verlagen (daarvan is wel af en toe sprake) zal voor veel 

huishoudens leiden tot financiële problemen en soms zelfs tot een gedwongen 

verhuizing. Dit is niet altijd mogelijk: het vinden van een goedkopere woning is 

moeilijk, met name op de krappe stedelijke woningmarkten met lange wachtlijsten voor 

de sociale huursector. In elk geval zal een lagere subsidie ook leiden tot een lager 

besteedbaar inkomen. Minder geld kan leiden tot allerlei soorten ongewenste situaties: 

bezuinigingen op het gebied van dagelijkse boodschappen, culturele activiteiten, 

reizen, vrijetijdsbestedingen voor kinderen, etctera. 

Op dit moment wordt er op allerlei terreinen sterk bezuinigd door de centrale overheid 

en te verwachten is dat dit in de nabije toekomst ook het geval zal zijn. Een krimpende 

of slechts traag groeiende economie kan gezien worden als de belangrijkste oorzaak 
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van die bezuinigingen. Zoals gezegd, zijn er tot nu toe geen plannen om de 

huursubsidie af te schaffen. Naar onze mening is dit een goed idee, met name in tijden 

waarin de werkloosheid weer toeneemt. 

Tot slot kan nog iets gezegd worden over koopsubsidie. Voor lage inkomensgroepen 

bestaat er een koopsubsidie wanneer ze een woning willen kopen. De prijsgrens voor 

zo’n woning is echter erg laag. Dit is de belangrijkste reden dat zo weinig huishoudens 

van deze subsidie gebruik hebben gemaakt. Het verhogen van de maximumprijs geeft 

meer bewoners de kans om van deze subsidie te profiteren. Dit zal meer bewoners 

aansporen een woning te kopen, met name wanneer de woningprijzen in de 

koopsector sterk stijgen. Dit is een politieke keuze: het kost meer geld, maar het geeft 

lage inkomensgroepen meer mogelijkheden. Het zal ruimtelijke segregatie 

verminderen en zal waarschijnlijk resulteren in een grotere woontevredenheid. 
 

7.3 De organisatie van sociale huisvesting 

 
Er is vaak gezegd dat de Nederlandse woningmarkt bijzonder is in vergelijking met 

andere Europese landen, omdat zij een grote sociale huursector heeft. Bovendien kan 

deze sector niet gezien worden als een segment waar alleen huishoudens met een 

laag inkomen terecht komen. De sector is van goede kwaliteit, waardoor ook 

huishoudens met hogere inkomens in dit segment naar tevredenheid wonen. Met name 

in (grotere) steden is de omvang van de sociale huursector aanzienlijk en voornamelijk 

daar worden deze woningen ook bewoond door midden- en hoge inkomensgroepen. 

Ruimtelijk betekent dit dat zelfs in buurten met een meerderheid aan sociale 

huurwoningen er altijd een mix is van huishoudens uit verschillende inkomensgroepen. 

In deze buurten komt daarom vaker een sociale mix voor dan in de meeste andere 

Europese landen. Niet alleen het bestaan van de individuele huursubsidie, maar ook de 

omvang van de sociale huursector kan gezien worden als oorzaak van deze sociale 

mix. 

De Nederlandse sociale huursector ligt echter onder vuur. Door het afschaffen van 

objectsubsidies, stijgende bouwkosten en het onafhankelijker worden van corporaties, 

die in feite particuliere bedrijven zijn geworden, is het moeilijker geworden het hoofd 

boven water te houden. Het bouwen van sociale huisvesting is niet de meest 

winstgevende activiteit. Gemiddeld kost het bouwen van een sociale huurwoning 

ongeveer €140.000. Binnen 50 jaar komt er slechts ongeveer €75.000 terug van de 
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huurders via het betalen van huur. Dit betekent dat alleen op zeer lange termijn 

sociale huisvesting rendabel is. 

Het verkopen van een deel van de voorraad is één van de mogelijkheden voor 

woningcorporaties om een betere financiële positie te verkrijgen. Met dit geld kunnen 

corporaties bijdragen aan het herstructureringsproces (zie hieronder). Aan de andere 

kant, doordat nieuwbouw voornamelijk is gericht op de koopsector, neemt het aantal 

sociale huurwoningen ook af. Dit is het geval in tenminste die gebieden waar 

woningcorporaties geen sterke financiële positie hebben, wat voornamelijk het geval is 

in de meest stedelijke gebieden. Sommige woningcorporaties hebben een sterke 

financiële positie; zij zijn voornamelijk gevestigd in in de minst stedelijke gebieden. In 

sommige gevallen ondersteunen deze corporaties de armere corporaties. 

De afname van het aantal sociale huurwoningen kan problemen veroorzaken wanneer 

er te veel mensen op zoek zijn naar zo’n woning. Sommige onderzoekers hebben 

aangegeven dat er wel degelijk genoeg goedkope sociale huurwoningen zijn. Deze 

conclusie kan zelfs getrokken worden uit dit rapport. Echter, dit zou een onjuiste 

conclusie zijn. Tenminste drie factoren spelen een rol: 

• Zoals al eerder gezegd worden veel sociale huurwoningen bewoond door 

huishoudens die niet tot de lage inkomensgroepen behoren. Het tegengaan 

van deze zogenaamde scheefheid op de woningmarkt is een belangrijk 

beleidsdoel geweest sinds 1989, toen de Minister van Volkshuisvesting in de 

Nota Volkshuisvesting in de jaren ‘90 stelde dat deze scheefheid als één van 

de grootste problemen van de Nederlandse woningmarkt gezien kan 

worden. Echter, veel onderzoekers waren tegen deze kritiek op scheefheid, 

omdat het in met name stedelijke gebieden inkomenssegregatie kan 

voorkomen. Sinds de tweede helft van de jaren ’90 werd daarom de strijd 

tegen scheefheid gestaakt. Dit betekent dat scheefheid nog steeds 

voorkomt. De stelling dat er genoeg woningen voor lage inkomensgroepen 

zijn, negeert de scheefheidssituatie. Het is onmogelijk in Nederland om 

degenen met hogere inkomens uit een sociale huurwoning te zetten en 

omdat in veel gevallen de woonsituatie als wenselijk wordt gezien, hebben 

veel midden- en hogere inkomensgroepen geen plannen om te verhuizen.  

• Er zijn aanwijzingen dat de wachttijd voor een sociale huurwoning toeneemt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval in Amsterdam. Dit heeft deels te maken met het 

feit dat de hogere inkomensgroepen niet willen verhuizen. Gedeeltelijk is het 

onmogelijk te verhuizen, omdat woningen in de koopsector te duur zijn 
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geworden. Tevens zijn nieuwbouwwoningen niet te bereiken door de hoge 

prijs. De ontwikkelingen op de woningmarkt als geheel voorkomen dat lage 

inkomensgroepen een betere woning voor zichzelf vinden. De stelling dat er 

genoeg sociale huurwoningen zijn negeert de bredere ontwikkelingen. 

• Met name in tijden waarin het economisch slecht gaat, is er een groter risico 

dat meer huishoudens een laag inkomen genieten. Een dalend aantal banen 

leidt tot een toenemend werkloosheidscijfer en daarmee samenhangend 

lagere inkomens. De Nederlandse verzorgingsstaat kan nog steeds gezien 

worden als royaal, maar werklozen, en met name langdurig werklozen, 

hebben significant minder te besteden dan personen met een baan. 

Voornamelijk in de tweede helft van de jaren ’90 werd gezegd dat er 

voldoende goedkope woningen beschikbaar waren. Dit was echter een 

periode van economische voorspoed. In de huidige periode van 

economische crisis moet worden opgepast voor slopen en verkopen van 

sociale huurwoningen en huurverhogingen. 

 

7.4 Huurbeleid 

 

In Nederland is een ingewikkeld (maar rechtvaardig) kwaliteitspuntensysteem in het 

leven geroepen om de maximum huur voor een sociale huurwoning te berekenen. In 

het algemeen betekent dit: hoe beter de woning, des te hoger de huur. Nadelige 

factoren, zoals geluidsoverlast in de directe woonomgeving, kunnen leiden tot 

puntenaftrek, wat een lagere huur tot gevolg heeft. Het systeem is transparant, zodat 

ook de huurder zelf de berekening kan maken. Het grote voordeel van dit systeem is 

dat de huurder altijd kan zien wanneer de verhuurder een te hoge huur rekent. In zo’n 

geval is het mogelijk om een officiële klacht in te dienen.  

De huur wordt dus berekend op basis van de karakteristieken van de woning en de 

(directe) woonomgeving. De huur (voor aftrek van de individuelke huursubsidie) heeft 

niets te maken met het inkomen van de huurder. 

Er zijn plannen geweest (zelfs recent, in het begin van 2003 tijdens de formatie van een 

nieuw kabinet) om de huren inkomensafhankelijk te maken. Echter, dit plan kreeg veel 

weerstand. Ten eerste zou het onredelijk zijn, omdat in veel gevallen de midden- en 

hoge inkomensgroepen geen alternatief hebben. Deels wonen zij in de goedkope 

woningen, omdat de stap naar een koopwoning financieel gezien te groot is. Ten 

tweede mogen midden- en hoge inkomensgroepen niet gestraft worden voor het feit 
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dat zij graag in een sociale huurwoning willen wonen en in buurten met een groot 

aantal lagere inkomensgroepen. Hierdoor kan de inkomenssegregatie worden 

tegengegaan, voornamelijk in steden. Tenslotte is er een meer formeel bezwaar: wie 

controleert of bewoners meer of minder moeten betalen? Met name in het geval van 

een flexibele arbeidsmarkt veranderen inkomens voortdurend, wat zal leiden tot veel 

administratiewerk. Duidelijk is dat woningcorporaties hier niet op zitten te wachten. 

Er zijn ook ideëen om sociale huurwoningen in aantrekkelijke stedelijke wijken duurder 

te maken. Er zou dan, bovenop het kwaliteitspuntensysteem, een extra geldbedrag 

betaald moeten worden wanneer iemand ervoor kiest om in een buurt te gaan wonen 

met een lange wachtlijst voor een sociale huurwoning. Volgens het marktprincipe zou 

het vanzelfsprekend zijn om de piijzen te verhogen wanneer de vraag hoog is (en vice 

versa). Sommige omgevingsaspecten zijn onderdeel van de kwaliteitspunten die de 

hoogte van de huur bepalen. Er zijn echter zulke lange wachttijden, omdat er niet 

genoeg betaalbare woningen zijn.  Vanuit dit oogpunt bezien zou het irreëel zijn om de 

huren te verhogen, ook omdat andere goedkope alternatieven vaak moeilijk te bereiken 

zijn.  

Eén van de grootste problemen in Nederlandse steden is de moeilijkheid een woning te 

vinden voor personen die belangrijk zijn om de stad draaiende te houden.. 

Politieagenten (m/v), onderwijzers (m/v), verplegers (m/v) en brandweerlieden (m/v) 

behoren noch tot de laagste inkomensgroep, noch tot de hoogste. In sommige gevallen 

is hun inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te 

laag om een woning te kopen. Dit betekent dat zij gedwongen zijn elders te gaan 

wonen, wat kan leiden tot de keuze om niet in de stad te gaan werken. Op deze manier 

zijn mogelijkheden op de woningmarkt en de arbeidsmarkt onderling verbonden. Als de 

woningvoorraad niet voldoende mogelijkheden biedt, wordt dat gereflecteerd op andere 

terreinen. Extra aandacht voor huishoudens met middeninkomens, voornamelijk 

voordat er gebouwd gaat worden, is daarom van groot belang. Het kan zelfs effectiever 

zijn om de scheefheid op de woningmarkt te bestrijden dan het bouwen van dure 

koopwoningen, die alleen de rijkste bewoners kunnen betalen.  

 

7.5 Woningtoewijzing 

 
Het Nederlandse woningtoewijzingssysteem voor sociale huurwoningen is ‘kleuren-

blind’. Het systeem is in de meeste gemeenten op dit moment zo georganiseerd, dat er 

gekozen kan worden uit leegstaande woningen en er toewijzing plaatsvindt op basis 
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van de langste wachttijd (voor starters) of de langste woonduur (voor doorstromers). 

Het speelt geen rol of iemand Nederland, Turks of Marokkaans is. Vroeger was het zo 

dat niet de bewoner een woning uitkoos, maar de woningcorporatie of de gemeente 

kon beslissen of de leegstaande woning naar nummer 1 of nummer 2 op de wachtlijst 

ging. Dit oude systeem kon gemakkelijk leiden tot vormen van discriminatie. Een 

medewerker van een woningcorporatie of van een gemeentelijke instelling kon 

beslissen om een woning niet toe te wijzen aan een Turks huishouden, bijvoorbeeld 

omdat er al zo veel Turken in een bepaalde buurt of straat wonen. 

Segregatie kan wel optreden in het nieuwe woningtoewijzingssysteem. Er zijn 

aanwijzingen dat etnische minderheden geneigd zijn een woning te kiezen in de 

nabijheid van hun landgenoten. Dit kan echter niet geïnterpreteerd worden als keuze, 

tenminste, niet altijd. Waarschijnlijk is de woning uitgekozen, omdat deze betaalbaar is 

en omdat betaalbare woningen nergens anders te vinden zijn. In het algemeen zijn er 

meer inschrijvingen voor woningen in minder aantrekkelijke buurten. Degenen die het 

zich kunnen veroorloven om te verhuizen, laten een woning achter voor degenen die 

zich niets anders kunnen veroorloven. 

Naar onze mening moet deze toegenomen segregatie niet gezien worden als motivatie 

om het huidige toewijzingssysteem af te wijzen. Het systeem past goed in de ideeën uit 

de meest recente Nota Wonen, die stelt dat voorkeuren van huishoudens serieus 

genomen dienen te worden. Dat dit leidt tot segregatie heeft te maken met het gebrek 

aan alternatieven op andere terreinen, niet met het toewijzingssysteem alleen. 

Zou het raadzaam zijn om verschillende toewijzingssystemen te hanteren in 

verschillende gemeenten of segmenten? Zou het mogelijk zijn om de gemeenten en 

corporaties zelf te laten beslissen hoe de toewijzing te regelen? Tot op zekere hoogte 

zou dit gerealiseerd kunnen worden, omdar elke lokale woningmarkt verschillend is. 

Echter, er zouden dan heldere controlemechanismen moeten komen, omdat het gevaar 

bestaat dat de doelgroepen, degenen met de laagste inkomens, uit het systeem vallen. 

In principe is de sociale huursector, ondanks de scheefheid, er voor degenen die geen 

duurder alternatief hebben. Woningtoewijzingssystemen zullen altijd op zo’n manier 

ontwikkeld moeten worden, dat de positie van deze groep veiliggesteld wordt. Als dit 

gegarandeerd is, zijn er geen echte bezwaren tegen gemeentespecifieke of 

regiospecifieke systemen. 

Soms kunnen verschillende belangen botsen, bijvoorbeeld wanneer een woning-

corporatie beslist een aantal sociale huurwoningen aan hogere inkomensgroepen toe 

te wijzen om ruimtelijke segregatie tegen te gaan. Vanzelfsprekend botst dit met het 



  

 101

idee dat sociale huurwoningen toegewezen zouden moeten worden aan lage 

inkomensgroepen. In dit geval is de keuze lastig. Het is moeilijk om de toewijzing aan 

huishoudens die in principe niet in aanmerking komen te verdedigen, voornamelijk 

wanneer er lange wachttijden voor zulke woningen zijn voor lage inkomensgroepen. 

Alleen wanneer de leegstaande woningen moeilijk toe te wijzen zijn, zou afwijking van 

de regels verdedigbaar zijn. 

 

7.6 Stedelijke herstructurering 

 

Wanneer gebieden met een concentratie van goedkope (sociale) huurwoningen 

worden geherstructureerd, zal een eerste effect zijn dat in de gebieden zowel absoluut 

als relatief het aantal sociale huurwoningen afneemt en het absolute en relatieve aantal 

duurdere woningen stijgt, vooral in de koopsector. Verwacht wordt dat de gebieden die 

zijn geherstructureerd in de toekomst een hoger aandeel huishoudens met een 

midden- en misschien zelfs een hoger inkomen zullen herbergen.  

De meeste woningen die geherstructureerd zijn maken niet langer deel uit van de 

sociale huursector, terwijl de woningen die niet zijn gerenoveerd, verkocht of gesloopt, 

wel tot deze categorie blijven behoren. Het zal duidelijk zijn dat wanneer grote delen 

van de bestaande woningvoorraad in de sociale huursector zijn verdwenen, lage 

inkomens een nog geringere keuze hebben op de woningmarkt. Als gevolg hiervan zal 

de sociale huursector steeds meer het domein worden van de lage inkomens.  

Wat echter onduidelijk blijft is of deze ontwikkelingen leiden tot concentraties van lage 

inkomens. Voor een belangrijk deel zal dit afhankelijk zijn van de ruimtelijke spreiding 

van de herstructureringsingrepen. Daar waar een wijk letterlijk in tweeën wordt gedeeld 

en voor de helft wordt geherstructureerd, is een concentratie in de helft die niet is 

geherstructureerd onvermijdelijk. Wanneer herstructurering gespreid door de wijk 

plaatsvindt zullen segregatie en concentratie op het niveau van de wijk voorkomen, 

maar zal de ruimtelijke spreiding veel minder opvallen. Als er sprake is van 

differentiatie binnen straten zou er sprake kunnen zijn van een complete mix. De vraag 

is echter of zo’n sterke mix overeenkomt met de wensen van potentiële kopers.  

Veranderingen in de populatie zullen hand in hand gaan met veranderingen in de 

woningvoorraad van de sociale huursector. In toenemende mate zullen de woningen in 

de sociale huursector het domein worden van de laagste inkomens. Deze trend, die al 

gaande is sinds 1980, zal dus doorzetten en waarschijnlijk met een grotere snelheid 

dan tot nu toe het geval was. De sociale huursector zal steeds meer het domein 
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worden van bepaalde groepen immigranten, zoals voormalige gastarbeiders 

(voornamelijk Turken en Marokkanen), Surinamers en vluchtelingen, van werklozen en 

andere mensen die afhankelijk zijn van de bijstand, van alleenstaanden en 

eenoudergezinnen en van jongere en oudere bewoners. Al lijkt dit op een gevarieerde 

bevolkingssamenstelling, alle genoemde groepen delen de afhankelijkheid van een 

laag tot zeer laag inkomen. Zowel midden- en hogere inkomens als gezinnen en 

mensen van een gemiddelde leeftijd zullen de sociale huursector de rug toekeren, 

enerzijds omdat er betere alternatieven komen en anderzijds omdat de sociale 

huursector aan aantrekkelijkheid inboet wanneer de goede delen daarvan worden 

verkocht en de bevolking ervan zeer eenzijdig wordt.  

Voorlopig echter zal het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad in 

Nederland hoger zijn dan in de meeste andere Europese landen. Daartegenover staat 

dat de bevolkingsdifferentiatie in de sociale huursector af zal nemen, in ieder geval met 

betrekking tot het inkomen. Er bestaat een serieuze kans dat de Nederlandse sociale 

huursector, die eens zo populair was bij de bewoners, zal veranderen in een 

gestigmatiseerde sector. Terwijl het huisvestingsbeleid aan de ene kant is gericht op 

het herstructureren van de woningvoorraad en van monotone wijken die worden 

gekarakteriseerd door grote aantallen sociale huurwoningen, zal het nieuwe 

huisvestingsbeleid aan de andere kant juist zorgen voor een nog monotonere populatie 

in de overgebleven woningen in de sociale huursector. 
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