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SAMENVATTING
Het huisvesten van huishoudens met een (laag) middeninkomen is de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden in het Nederlands maatschappelijk debat, waarbij vooral Amsterdam vaak in
het nieuws komt als de meest overspannen woningmarkt van Nederland. Hoewel Amsterdam bij
lange na niet de enige grote stad is met problemen met het waarborgen van de betaalbaarheid en
toegankelijkheid van haar woningmarkt is het opvallend dat hier, naast de bestaande en
internationaal veel voorkomende discussie omtrent de positie van lage inkomens, juist ook specifiek
wordt gesproken over de toegankelijkheid voor middeninkomens. Omdat woningmarkten niet
alleen een resultaat zijn van demografische en economische ontwikkelingen, maar juist ook sterk
worden beïnvloed door beleidsmatige beslissingen, is in deze scriptie onderzoek gedaan naar hoe
de posities van middeninkomens op internationale stedelijke woningmarkten van elkaar verschillen
en de invloed van woon- en huisvestingsbeleid hierop. Hiervoor is Amsterdam vergeleken met
Antwerpen en Stockholm aangezien deze steden enerzijds vergelijkbaar zijn qua grootte en
inwonersaantallen, maar juist sterk verschillen in het gevoerd beleid. De centrale vraag van dit
onderzoek is: Hoe toegankelijk zijn de woningmarkten van Amsterdam, Antwerpen en Stockholm voor
middeninkomens en hoe hebben beleidsmatige ontwikkelingen hieraan bijgedragen? Om deze vraag te
beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, beschikbare kwantitatieve data en
expertinterviews.
Het leidend concept in dit onderzoek is padafhankelijkheid. Uit eerder woningmarktonderzoek is
duidelijk naar voren gekomen dat een woningmarkt invloeden meedraagt van decennia aan eerdere
bouwactiviteiten, huisvestingsbeleid en sociale en culturele context. Een belangrijke bevinding uit
eerder onderzoek is dat als op kritieke momenten voor een bepaalde beleidsrichting is gekozen,
alternatieve richtingen in de toekomst moeilijker te bereiken zijn. Ook vormen eerdere beslissingen
de basis voor toekomstige besluitvorming, doordat instanties en rollenverdeling op de
woningmarkt en de inbedding van een wooncultuur in de bredere sociale en culturele context van
een land zich zo hebben gevormd. Dit werd ook duidelijk teruggezien in de onderzochte casussen,
vooral in Vlaanderen waar de grondbeginselen van het woonbeleid al sinds de eerste vaststelling
hiervan vrijwel ongewijzigd zijn gebleven. In Nederland en Zweden was het opvallend dat de
Europese Unie in beide landen en op hetzelfde moment klachten indiende over de werking van de
respectievelijke gereguleerde huursectoren over hoe deze niet aan het EU-mededingingsbeleid
voldeed, wat vervolgens vrij plotselinge beleidswijzigingen veroorzaakte. Ook hierbij bleef de
padafhankelijkheid echter duidelijk aanwezig. Bij vergelijkbare klachten besloot de Nederlandse
overheid om de toegankelijkheid van de sociale huursector te beperken en besloot de Zweedse
overheid om de gemeentelijke woningbouwbedrijven verder te commercialiseren, beide
beleidskeuzes als voortzetting van al lopende beleidsrichtingen.
In

dit onderzoek werd duidelijk dat de discussie rondom huisvestingsproblemen

van

middeninkomens in Amsterdam nog relatief nieuw is. Hoewel de stad al langer een bipolaire
bevolking heeft met relatief weinig middeninkomens, werd hun positie op de woningmarkt pas na
de instelling van de inkomensgrenzen in de sociale huursector in 2011 een probleem. Sinds het
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einde van de financiële crisis van 2008 is de krapte op de markt toegenomen; enerzijds vanwege
een periode van lage bouwproductie in de stad door de crisis en anderzijds door de toegenomen
populariteit van de stad als woonplek. Na de afbakening van de sociale huursector werd duidelijk
dat er voor middeninkomens in Amsterdam eigenlijk geen alternatieven waren: in de vrije
huursector, klein gebleven door de grote sociale huursector in de stad, stegen de prijzen door de
plotseling sterk toegenomen vraag, en in de ook al dure koopsector werd de toegankelijkheid
beperkt door diverse maatregelen in de hypotheeksector als reactie op de financiële crisis. In
Antwerpen komt de afwezigheid van middeninkomens in de stad niet zozeer door financiële
barrières, maar door culturele drempels. De onafgebroken stimulering van het eigenwoningbezit
heeft ertoe geleid dat huishoudens die het zich kunnen veroorloven juist uit de stad wegtrekken,
vooral bij gezinsvorming. Hoewel Antwerpen dus ook een ‘middeninkomensprobleem’ ervaart, ligt
deze juist in het aantrekken en vasthouden van middeninkomens in de stad. In de Vlaamse
maatschappelijke discussie wordt regelmatig gesproken over de vermoeilijkende positie van
middeninkomens op de woningmarkt, maar prijsstijgingen blijken juist veroorzaakt te worden door
de toegenomen koopkracht van deze huishoudens dankzij de verschillende stimuli die zij
ontvangen. In Stockholm is het opvallend dat, hoewel recente landelijke beleidsveranderingen in
de huursector in het voordeel van middeninkomens bleken, de toegankelijkheid in Stockholm
alsnog beperkt blijft door de krapte op de markt met lange wachttijden en groeiende
onderverhuurmarkt. Woningzoekenden zijn steeds meer afhankelijk van lokale contacten en
netwerken om buiten het officiële systeem betaalbare woningen te vinden. In de koopsector hebben
maatregelen in de hypotheektoelatingseisen de toegankelijkheid voor middeninkomens beperkt,
zelfs wanneer huishoudens de lening zouden kunnen betalen. Hierdoor moeten mensen meer eigen
vermogen inbrengen bij de aankoop van een woning.
Kortom, alle drie de steden ervaren uitdagingen omtrent het middensegment, hoewel op andere
manieren. Vanuit de vergelijking met Stockholm en Antwerpen zijn aanbevelingen te maken voor
Amsterdam. Stockholm laat zien dat een uniforme prijsregulering voor de gehele huurmarkt nodig
kan zijn om de huursector toegankelijk te houden voor alle inkomensgroepen, waaronder
middengroepen. Hoewel ook in Stockholm de schaarste heeft gezorgd voor lange wachttijden en
hoge prijzen biedt het systeem wel ruimte om te handhaven. De Zweedse casus geeft argumenten
om in ieder geval de toewijzingsruimte voor middeninkomens bij woningcorporaties beter te gaan
benutten.

Daarnaast

kan

gekeken

worden

naar

een

andere

invulling

van

het

huurreguleringssysteem, zoals ook mogelijkheden voor regulering boven de liberalisatiegrens en
door, net als in Zweden, de marktwaarde weer los te maken van de huurprijsregulering en deze in
plaats daarvan volledig te baseren op de gebruikswaarde. De bereikbaarheid van de koopsector in
Amsterdam voor de middeninkomens is niet snel oplosbaar, anders dan door een omvangrijke
uitbreiding van het aandeel koopwoningen in de stad. Hierbij moet men erop letten dat dit niet ten
koste gaat van de kwaliteit, zowel bouwtechnisch als gebruikskwaliteit, zodat middeninkomens niet,
net als in Antwerpen, hun interesse in de stad als woonplek verliezen. Net als in Antwerpen is het
voor Amsterdam noodzakelijk in te blijven zetten op het aantrekken van gezinnen door de
opsplitsing van eengezinswoningen en grotere appartementen te beperken en ook bij nieuwbouw
voldoende geschikte gezinswoningen te waarborgen.
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1.

INTRODUCTIE

1.1.

Aanleiding

De afgelopen jaren heeft Amsterdam als woonplek aan populariteit gewonnen, wat tot uiting komt
in de snelle stijging van de woningprijzen: alleen al in het tweede halfjaar van 2017 steeg de vierkante
meter huurprijs met 9,9 procent tot €18,42 (Boterman et al., 2013; NVM & VGM NL, 2018). De steeds
moeilijk toegankelijkere woningmarkt van de stad verschijnt regelmatig in het nieuws en wordt
bevestigd door onderzoeken. Vooral het middensegment blijkt in de stad zeer schaars, wat in directe
relatie met recente veranderingen in het Amsterdamse en Nederlandse woonbeleid staat (Boterman
et al., 2013). Vooral jonge mensen verhuizen steeds vaker naar steden, met als hoofdreden de
toename in werkgelegenheid voor hoogopgeleiden die, samen met de hieraan voorafgaande
opleidingen, meestal in steden is geconcentreerd (Brakman et al., 2015). Daarnaast is gebleken dat
onder jonge mensen een sterkere focus ligt op een goede balans tussen werk en privé dan bij eerdere
generaties en dat ze belang hechten aan een multiculturele setting. Over het algemeen bieden
(bepaalde wijken in) steden hier betere opties voor dan het achterland, wat de aantrekkingskracht
versterkt (Hekwolter of Hekhuis et al., 2017). Als huishoudens met een middeninkomen echter niet
op een betaalbare plek kunnen wonen, zal de stad haar aantrekkelijkheid voor deze doelgroep
verliezen, waardoor een afspiegeling van de maatschappij qua inkomensverdeling niet meer
haalbaar is en segregatie op de loer ligt (Kadi & Musterd, 2015).
De Nederlandse woningmarkt staat bekend om het grote aandeel sociale huurwoningen vergeleken
met andere landen (zie figuur 1); ongeveer 30% van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit
sociale huur, 60% uit koopwoningen en 10% uit vrije sector huurwoningen (Ministerie van BZK,
2016). Vooral in Amsterdam is het aandeel sociale huurwoningen zeer hoog met bijna 60% van de
totale voorraad. Ter vergelijking: in Londen is het aandeel sociale huurwoningen ongeveer een
kwart van de gehele voorraad en in Parijs nog geen 20% (Gemeente Amsterdam, 2017a; Greater
London Authority, 2017; APUR, 2015). Theoretisch gezien draagt dit bij aan een toegankelijke en
betaalbare woningmarkt, maar juist in Amsterdam zijn er steeds meer aanwijzingen voor een
polarisatie in de woningmarkt door een grote, maar toch moeilijk toegankelijke sociale huursector
met lange wachttijden, een dure koopsector en een zeer kleine en ook weer dure vrije huursector
(Gemeente Amsterdam, 2017a). Deze scheve verhoudingen maakt dat vooral middeninkomens
tussen wal en schip vallen bij hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Fig. 1 Internationale woningvoorraden (Vrieselaar, 2017).
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Deze problematiek is ontstaan door een combinatie van factoren. Een factor die veel wordt
genoemd is de in 2011 ingevoerde inkomensgrens voor sociale huurwoningen, waardoor
middeninkomens hier niet meer voor in aanmerking komen. Daarnaast is het kopen van een
woning

de

afgelopen

hypotheeksysteem

–

jaren

lagere

steeds
leningen

moeilijker
en

geworden

verplicht

aflossen

door
–

veranderingen
en

de

afbouw

in

het

van

de

hypotheekrenteaftrekregeling. Dit beperkt voor veel huishoudens hun bestedingsruimte (Forrest &
Yip, 2013; Mckee, 2012). Tegelijkertijd stijgen de huizenprijzen steeds verder, ook weer door een
combinatie van factoren: enerzijds als logisch gevolg van de aantrekkende economie en anderzijds
doordat tijdens de crisis de woningbouw vrijwel stillag en dit nu bijdraagt aan woningtekorten. Dit
brengt mee dat vooral huishoudens met een middeninkomen en jonge mensen met een dringende
verhuiswens meer aangewezen zijn op de vrije huursector, wanneer zij in Amsterdam willen wonen.
Dit kleine segment op de woningmarkt wordt hierdoor steeds duurder en daarmee onbereikbaar:
begin 2017 bestond de Amsterdamse woningvoorraad voor maar 5,6% uit middensegment huur tot
1.000 euro per maand (zie figuur 2) (Gemeente Amsterdam, 2017a). De vraag naar woningen in het
algemeen en het middensegment in het bijzonder zal de komende jaren door de aanhoudende
bevolkings- en huishoudengroei alleen maar stijgen. De bouwproductie blijft echter achter, wat ook
weer een rol speelt in de prijsstijgingen (CPB & PBL, 2015).

Fig. 2 Woningvoorraad Amsterdam 1 januari 2015 (Gemeente Amsterdam, 2015).

Amsterdam is echter bij lange na niet de enige stad die kampt met problemen met de
toegankelijkheid van haar woningmarkt: in een onderzoek uitgevoerd door The Economist in
Amsterdam, Londen, Berlijn, Parijs, Stockholm en Zurich (2016) werd gevonden dat minder tien
procent van de inwoners het gemakkelijk vond om – binnen hun woonwensen – redelijk geprijsde
woningen te vinden in hun stad (‘Hot in the City’, 2016; Hekwolter of Hekhuis et al., 2017). In
verschillende Europese steden, waaronder Amsterdam, wordt al gewaarschuwd voor een
vastgoedzeepbel. De Zweedse hoofdstad Stockholm scoort in hun index het hoogst en loopt dus het
grootste risico; hier stegen woningprijzen de afgelopen 10 jaar met 60%, twee keer zo snel als de
inkomens (UBS, 2017). Zelfs landen die bekend staan om hun stabiele woningmarkten, zoals België
waar bijvoorbeeld de financiële crisis maar weinig negatieve effecten had op de woningmarkt,
rapporteren over een wooncrisis in de grote steden (De Decker et al., 2015; Van Wiele, 2017).
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1.2.

Probleem- en doelstelling

Het bovenstaande kader illustreert een trend dat veel grote steden, inclusief Amsterdam, kampen
met de betaalbaarheid en toegankelijkheid van hun woningmarkt. In Amsterdam is het echter
opvallend dat naast de bestaande discussie omtrent de toegankelijkheid voor lage inkomens, nu ook
specifiek over de toegankelijkheid voor middeninkomens wordt gesproken.
Woningmarkten zijn voorraadmarkten: uitkomsten van ingewikkeld samenspelen van huidige en
voorgaande economische, sociaal-culturele, institutionele ontwikkelingen en overheidsingrijpen,
waarbij het aanbod zich niet direct aanpast aan een veranderende vraag. Juist bij het onderzoeken
hiervan is het daarom belangrijk om het verleden voldoende mee te nemen en problemen door de
tijd te onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat lokale woningmarkten ook sterk
worden beïnvloed door landelijk beleid en regelgeving. De Amsterdamse woningmarkt en haar
huidige problemen met het middensegment worden niet alleen veroorzaakt door lokale factoren,
maar ook als gevolg van veranderingen in het landelijk woonbeleid en regelgeving. Daarom is het
interessant om te kijken naar de wijze waarop in andere landen wordt omgegaan met de
woningmarkt, en hoe dit zich uit in grote steden; worden daar ook problemen geconstateerd voor
middeninkomens en hoe wordt hiermee omgegaan?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop verschillende landen en
steden hun woningmarkten toegankelijk trachten te houden voor middeninkomens, door de
karakteristieken van deze woningmarkten en de beleidsontwikkelingen die hier betrekking op
hebben te analyseren. Hiermee kunnen uitspraken gedaan worden over de gevolgen van
verschillend beleid, rekening houdend met hun context, met betrekking tot toegankelijke
woningmarkten voor middeninkomens.
In dit onderzoek is gekozen om de woningmarkt van Amsterdam te vergelijken met die van
Antwerpen

en

Stockholm.

Ten

eerste

zijn

deze

steden

vergelijkbaar

qua

grootte

en

inwonersaantallen. Daarnaast wordt in het theoretisch kader (hoofdstuk 2) beschreven hoe
generalisaties

van

verzorgingsstaten

een

indicatie

geven

van

karakteristieken

van

huisvestingssystemen en de verantwoordelijkheden van de staat hierin. Nederland wordt hierbij
vaak ingedeeld als een hybride van een sociaaldemocratische en een corporatistische staat en
aangezien België en Zweden aan de andere eindes van dit spectrum liggen, corporatistisch en
sociaaldemocratisch respectievelijk, maakt ook dit ze geschikt als vergelijkingscasussen. In het
theoretisch kader en de methodologie (hoofdstuk 3) wordt dit verder toegelicht.

1.3.

Onderzoeksvragen

Aan de hand van de doelstelling kan de volgende centrale onderzoeksvraag worden gesteld:
Hoe toegankelijk zijn de woningmarkten van Amsterdam, Antwerpen en Stockholm voor middeninkomens en
hoe hebben beleidsmatige ontwikkelingen hieraan bijgedragen?
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Om deze vraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen gesteld:
•

Welke karakteristieken hebben de woningmarkten van Amsterdam, Antwerpen en Stockholm en wat zijn
hierop de posities van middeninkomens?

•

Hoe heeft overheidsbeleid in Amsterdam, Antwerpen, en Stockholm, nationaal en lokaal, ingegrepen op
hun woningmarkten en hoe heeft dit de positie van middeninkomens beïnvloed?

Afbakening
Hoewel dit onderzoek uitspraken doet over de positie van middeninkomens op verschillende
woningmarkten, is er geen sprake van één definitie van middeninkomens waarmee dit getoetst kan
worden. Verschillende instanties, databases of onderzoeken geven hier ook verschillende
invullingen aan, als hier al een duidelijke afbakening van wordt gegeven. Door de internationale
scope van dit onderzoek wordt het bepalen van één definitie van ‘middeninkomens’ of ‘het
middensegment’ onmogelijk. Dit onderzoek benadert in plaats daarvan deze termen afhankelijk
van de beschikbare data per casus en vraagt bij de afgenomen interviews aan de participanten of zij
hun definitie van deze termen kunnen verduidelijken. Dit geeft ook een beeld van hoe deze termen
in de verschillende casussen worden ingevuld in het maatschappelijk en/of wetenschappelijk debat.

1.4.

Maatschappelijke relevantie

Het huisvesten van huishoudens met een (laag) middeninkomen is de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden in het Nederlandse maatschappelijk debat. Hoewel Nederland inmiddels
bekend staat om haar internationaal gezien omvangrijk huisvestingsstelsel voor lage inkomens,
wordt ook het middensegment als steeds relevanter beschouwd. Vooral steden als Amsterdam en
Utrecht komen hier vaak mee in het nieuws, als de meest overspannen woningmarkten van
Nederland. Momenteel lijken inspanningen om het middensegment van de vrije huursector te
vergroten nog geen vruchten af te werpen, ondanks dat de ambitie voor een groter middensegment
wel is opgenomen in de ambities van de gemeente (Gemeente Amsterdam, 2017a). Amsterdam is
echter bij lange na niet de enige grote stad die problemen heeft met het waarborgen van huisvesting
voor middeninkomens. Ook Stockholm, dat hiervoor al werd genoemd in het kader van het risico
op een vastgoedbubbel, worstelt met betaalbare huisvesting ondanks sterke regulering op de
huurmarkt (Roden, 2017) en zelfs Antwerpen spreekt over een woningnood ondanks dat Vlaanderen
bekend staat om haar relatief stabiele woningmarkt (De Decker et al., 2015).
Bevindingen uit dit onderzoek leveren een bijdrage aan het maatschappelijk debat over het
stimuleren en waarborgen van het middensegment in Amsterdam, door het Nederlandse en
Amsterdamse beleid te vergelijken met andere internationale voorbeelden – in dit onderzoek
Antwerpen en Stockholm – en verschillen hierin te analyseren en te verklaren.

1.5.

Wetenschappelijke relevantie

Er zijn in het verleden verschillende wetenschappelijke woningmarktonderzoeken gedaan, waarbij
woningmarkten internationaal zijn vergeleken, waaronder naar de betaalbaarheid van woningen en
de rol van beleid hierin (o.a. Beer et al., 2007; Milligan, 2003). Over het algemeen worden de
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effecten van huisvestingsbeleid echter vooral op nationaal niveau onderzocht in plaats van op
stedelijk niveau (o.a. Alterman, R., 2001; Haffner et al., 2009). Omdat grotere steden echter vaak
andere uitdagingen ervaren dan minder grote steden of dorpen qua huisvesting, en ze soms dus
ook qua benadering hiervoor afwijken van de rest van het land, is het ook belangrijk hier inzicht in
te krijgen. Daarnaast ligt er veelal een grote focus op de positie van lage inkomens op de markt in
plaats van middeninkomens, terwijl juist deze laatste de afgelopen jaren belangrijker is geworden
in maatschappelijke debatten. Daarom is het ook interessant om hier in wetenschappelijke
onderzoeken meer aandacht aan te besteden.
Uit dit eerder vergelijkend onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat verschillen in zowel
beleid als de output op de woningmarkt maar gedeeltelijk kunnen worden verklaard door
demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de
verschillen tussen landen en steden komt voort uit het gevoerde nationaal en lokaal beleid over een
lange periode en is daarmee vooral historisch gegroeid. Hierom heeft ook de rol van
padafhankelijkheid in huisvestingssystemen – de mate waarin het beleidsmatig verleden een rol
blijft spelen in het heden – de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in wetenschappelijk
onderzoek, hoewel de veronderstelde relatie tussen de twee niet nieuw is (o.a. Bengtsson &
Ruonavaara, 2010; Malpass, 2011; Lawson, 2010).
Een belangrijke bevinding uit padafhankelijkheidsonderzoek, en grondslag voor verder onderzoek,
is dat als op kritieke momenten voor een bepaalde richting van beleid is gekozen, alternatieve
richtingen in de toekomst moeilijker te bereiken zullen zijn, waardoor deze eerdere beslissingen
ook de basis vormen voor toekomstige beslissingen (Bengtsson & Ruonavaara, 2010). Toch zijn er
nog maar weinig internationaal vergelijkende onderzoeken gedaan waarbij padafhankelijkheid
expliciet wordt meegenomen: Kleiman (1996) gebruikte het in een vergelijking tussen Engeland,
Frankrijk en Duitsland en Bengtsson et al. (2006) analyseerden waarom Scandinavische
huisvestingssystemen, ondanks een vergelijkbare sociale politieke achtergrond, toch zo van elkaar
verschillen.
Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke debatten over huisvestingsbeleid in
verschillende internationale contexten en de rol van padafhankelijkheid in huisvestingssystemen
als beïnvloedende factor voor zowel veranderingen in beleid als in de output op de objectieve
woningmarkt.

1.6.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek bestaat uit vier fasen: het theoretisch kader, de casestudie onderzoeken, de
vergelijking van deze casestudies en de conclusie. Voordat de onderzoeksvragen konden worden
beantwoord, was het noodzakelijk om een theoretische achtergrond met betrekking tot
woningmarkt- en huisvestingsonderzoek en de rol van padafhankelijkheid hierin op te bouwen. Dit
theoretisch kader vormde de basis voor de te onderzoeken variabelen in latere fases en bood
houvast voor analytische frameworks. Vervolgens zijn de gekozen casussen onderzocht, waarbij de
woningmarkten, het gevoerd beleid en relevante contextaspecten zijn geanalyseerd. Hierbij is
gebruik gemaakt van relevante literatuur, secundaire data en expert-interviews met onderzoekers
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en beleidsmedewerkers. Hierna zijn de casussen met elkaar vergeleken en zijn tot slot conclusies
getrokken over de posities van middeninkomens op de verschillende woningmarkten en de rollen
van beleid en padafhankelijkheid hierin. Het model is verder uitgelegd in figuur 3.

Fig. 3 Onderzoeksopzet (eigen bewerking).

1.7.

Leeswijzer

In het theoretisch kader, hoofdstuk 2, zijn relevante concepten voor dit onderzoek nader toegelicht.
Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de toegepaste methodologie van dit onderzoek, waaronder het
gebruik van secundaire data en expert-interviews. Hoofdstuk 4 beschrijft de Amsterdam casus,
hoofdstuk 5 de Antwerpen casus en hoofdstuk 6 de Stockholm casus. Vervolgens worden deze
casussen met elkaar vergeleken in hoofdstuk 7 en bevat het laatste hoofdstuk de conclusie, discussie
en aanbevelingen voor Amsterdam en verder onderzoek.
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2.

THEORETISCH KADER

Dit onderzoek focust op een vergelijking van internationaal huisvestingsbeleid, specifiek voor
middeninkomens, en hoe dit zich uit in de lokale, stedelijke woningmarkten. Om dit te kunnen
onderzoeken is het noodzakelijk om eerdere vergelijkingen te verkennen en om te kijken naar
verschillende concepten en theoretische benaderingswijzen die de verschillende relevante
componenten en relaties verduidelijken.
In dit hoofdstuk wordt eerst het concept volkshuisvestingssystemen beschreven en wordt
vervolgens ingegaan op de rol van padafhankelijkheid in huisvestingsbeleid en op woningmarkten.
Hierbij wordt ook padafhankelijkheid als onderzoeksmethode behandeld. Vervolgens worden de
variabelen die betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van woningmarkten beïnvloeden
behandeld. Dit hoofdstuk sluit af met verwachtingen over uitkomsten van dit onderzoek en het
conceptueel model.

2.1.

Volkshuisvestingsystemen – meer dan woningmarkten

De term volkshuisvestingssysteem werd in 1983 door Priemus gedefinieerd als het complex van
partijen, inclusief de vele relaties en interacties hiertussen, die betrekking hebben op de
volkshuisvesting binnen een gebied. Priemus beschreef dat deze systemen sterk gerelateerd zijn aan
exogene factoren – economische, demografische, politieke en ruimtelijke factoren – en dat zij
zowel hierdoor worden beïnvloed als dat zij deze systemen beïnvloeden (Priemus, 1983).
Boelhouwer en Van der Heijden (1993) bouwden voort op deze definitie en onderscheiden binnen
volkshuisvestingssystemen de organisatie van de woningmarkt (de institutionele structuur), de
daarbij betrokken actoren en het gevoerde volkshuisvestingsbeleid. Ook zij benadrukken dat deze
factoren samen werken met exogene factoren, bepalend voor de output van het systeem: de
omvang en samenstelling van de woningmarkt, woningproductie, verdeling van huishoudens over
de woningvoorraad en de verhouding inkomen en woonlasten (Boelhouwer & Van der Heijden,
1993).
Concrete uitwerkingen van deze systemen verschillen per onderzoek afhankelijk van het doel
hiervan, maar twee hoofdelementen zijn hierbij vooral van belang: de interactie tussen actoren en
instituties binnen het systeem, zoals de overheid en corporaties, en de interactie tussen het
volkshuisvestingssysteem en de omgeving. Dit wordt onder andere beargumenteerd door Ball,
Harloe en Martens (1988), die dit vertaalden naar het concept ‘Structures of Housing Provision’. Zij
redeneerden dat huisvestingsbeleid niet los kan worden gezien van de werking van het
huisvestingssysteem, en dat beide niet los van algemene sociale en economische ontwikkelingen
zijn ontstaan. Daarom moet onderzoek naar huisvestingssystemen, beleid en woningmarkten
volgens hen altijd een adequate focus hebben op de verschillende actoren die betrokken zijn bij de
productie, distributie en consumptie van woningen en de relatie van deze systemen met hun
omgeving (Ball et al., 1988).
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2.2.

Padafhankelijkheid en de verzorgingsstaat

Om verschillen tussen volkshuisvestingssystemen, het (voorgenomen) beleid en het resultaat
hiervan op de woningmarkt te kunnen beschrijven is het noodzakelijk om kennis te hebben van het
gevoerde beleid en de daarbij gevormde instituties en praktijken (Van der Heijden, 2013). Een kort
voorbeeld hiervan kan gegeven worden met het eerder behandelde grote aandeel sociale
huurwoningen in Nederland: na de Tweede Wereldoorlog werd de woningproductie sterk
gedomineerd door non-profit woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven, die hierin
werden gesteund door overheidssubsidies. Snelle woningbouw door deze instanties was destijds
noodzakelijk om de woningnood als gevolg van de WOII te verhelpen, en de resultaten zijn nog
steeds te zien in de woningvoorraad. Dit zal in de analyse van het Amsterdamse woonsysteem
verder worden meegenomen.
Het belang van het verleden voor het begrijpen van het heden, en mogelijke toekomstige
ontwikkelingen, wordt uitgelegd met het begrip padafhankelijkheid (Van der Heijden, 2013). Omdat
gemaakte beleidskeuzes in het verleden beperkend werken voor toekomstige beleidskeuzes vormt
de geschiedenis van een volkshuisvestingssysteem een belangrijk onderdeel van de context
(Kleinman, 1996; Ball et al., 1988). Ook Ball, Harloe en Martens benadrukken het belang van inzicht
in het verleden om zowel huidig beleid als de huidige output op de woningmarkt te begrijpen (Ball
et

al.,

1988).

Bengtsson

en

Ruonavaara

(2010)

beschrijven

dat

juist

onderzoek

naar

huisvestingsbeleid zich goed leent voor een benadering met padafhankelijkheid vanwege de
specifieke karakteristieken van woningen als product: woningen zijn plaatsgebonden, doen er lang
over om geproduceerd te worden, zijn duur en kunnen niet makkelijk vervangen worden door een
geheel ander soort product. Een woningvoorraad draagt hierdoor invloeden mee van decennia aan
eerdere bouwactiviteiten, huisvestingsbeleid en emotionele, sociale en culturele ‘binding’ waar
overheden – lokaal en nationaal – rekening mee moeten houden in nieuwe beleidsbeslissingen.
Deze fysieke en sociale factoren van traagheid op de woningmarkt kunnen obstakels opwerpen bij
beleidsveranderingen en zorgen ervoor dat specifieke beleidsbeslissingen, ook van tijdelijke aard,
mogelijk lang effect blijven hebben op de woningmarkt (Bengtsson & Ruonavaara, 2010).
Verzorgingsstaat als basis
Huisvestingssystemen komen door deze padafhankelijkheid na verloop van tijd bekend te staan om
bepaalde karakteristieken, waarbij sommige systemen internationaal gezien gelijkenissen vertonen.
Een generalisatie hiervan wordt gegeven in de drie hoofdsoorten verzorgingsstaten die EspingAndersen onderscheidt: het sociaaldemocratische systeem, het continentale corporatistische
systeem en het liberale systeem (Esping-Andersen, 1990). Het sociaaldemocratische systeem wordt
gekarakteriseerd door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid met relatief hoge en toegankelijke
uitkeringen en is vooral te vinden in de Scandinavische landen. Het corporatistisch systeem heeft
ook een relatief hoog voorzieningenniveau, maar met een selectievere toekenning van rechten dan
het sociaaldemocratisch systeem. Particuliere maatschappelijke organisaties als corporaties,
vakbonden en kerk spelen een belangrijke rol in het verzorgen van sociale zekerheid, wat
herkenbaar is in onder andere België en Frankrijk (Esping-Andersen, 1990). Het liberale systeem
daarentegen wordt gekenmerkt door een veel zwakker en kleiner stelsel van sociale zekerheid. De
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markt heeft een sterke invloed in een dergelijke verzorgingsstaat die vooral voorkomt in
Angelsaksische landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten. Het
verzorgingsmodel wordt vooral ingevuld door familie, vrienden en charitas. De verzorgingsstaat
van Nederland wordt door verschillende onderzoekers gekenmerkt als een hybride tussen het
Scandinavische sociaaldemocratische systeem en het continentale corporatisme (Arts & Gelissen,
2002; Scruggs & Allan, 2006; Hoekstra, 2010).
Over het algemeen heeft eerder onderzoek uitgewezen dat de verschillende verzorgingsstaattypes
de volgende algemene output hebben op de woningmarkt:
•

Sociaaldemocratische systemen resulteren vaak in een groot stelsel van sociale huisvesting met
een sterk nationaal regulerend framework;

•

Corporatistische

systemen

bieden

een

brede

ondersteuning

voor

verschillende

huisvestingsopties, aangeboden door zowel markt als (semi-)publieke partijen;
•

Liberale systemen ondersteunen met hun beleid vooral markt-geleverd eigenwoningbezit en
hebben een zeer kleine en beperkte sociale huursector met strenge regels voor toetreding.
(Milligan, 2003; Kleinman, 1996).

Het type verzorgingsstaat geeft een eerste indicatie van de wijze waarop een land omgaat met
sociale voorzieningen, waaronder huisvesting; in hoeverre er vangnetten worden geïmplementeerd
voor lage inkomens of andere aandacht groepen, welke verantwoordelijkheden er aan de overheid,
markt en burgers worden toegekend, et cetera. Dit heeft weer gevolgen voor de woningvoorraad en
werking van de markt en is ook sterk gerelateerd aan de beperkende werking van
padafhankelijkheid die hiervoor werd genoemd: als eenmaal een bepaalde beleidsrichting is ingezet
wordt het naarmate de tijd vordert steeds moeilijker om deze radicaal te veranderen.
Padafhankelijkheid als methode
Padafhankelijkheid is niet alleen een concept binnen het wetenschappelijk debat over
huisvestingsbeleid

en

de

effecten

hiervan,

maar

kan

ook

worden

gezien

als

een

onderzoeksmethode. Bij padafhankelijkheidsanalyse spelen drie elementen een belangrijke rol: 1)
de gebeurtenis(sen) op punt(en) A waarbij een specifieke beleidsrichting werd gekozen (de critical
juncture); 2) andere beleidsbeslissingen en processen op punt(en) B waarbij de effecten van punt A
duidelijk worden (het focus point); en 3) de mechanismes die de effecten van de gebeurtenis op punt A
op de processen op punt B uitleggen.
De critical juncture – ofwel het kritieke moment – is een gebeurtenis waarbij een keuze wordt
gemaakt voor een specifieke beleidsrichting in plaats van alternatieve beleidsrichtingen, wat
vervolgens doorwerkt op toekomstige beslissingen en de algemene discourse (Mahoney, 2000; Hall
& Taylor, 1996; Bengtsson & Ruonavaara, 2010). Deze keuze wordt min of meer bewust gemaakt,
vaak op momenten van crisis, en vertegenwoordigen een drastische verandering. Echter laten
eerdere analyses zien dat deze beslissingen op zichzelf niet altijd als zeer belangrijk of drastisch
werden gezien toen ze werden genomen, ondanks dat ze terugkijkend dus een grote impact bleken
te hebben (Bengtsson & Ruonavaara, 2010).

Het Middensegment: Stedelijk Struikelblok? | 17

Omdat deze critical junctures dus niet altijd voor de hand liggen is het noodzakelijk om nog een
type gebeurtenis te analyseren: (political) focus points. Bengtsson en Ruonavaara leggen dit uit als
belangrijke politieke beslissingen met betrekking tot huisvesting. Meestal zijn dit beslissingen over
eigendomsstelsels en subsidies voor specifieke vormen van eigendom. Vanuit een methodologisch
standpunt zijn het bij dit soort gebeurtenissen dat de padafhankelijkheid zichtbaar wordt: in de
beslissing zelf, in het debat eromheen en in de algemene discourse die er speelde (Bengtsson &
Ruonavaara, 2010). Soms zijn deze twee vormen van gebeurtenissen een en dezelfde; Rothstein
(1998) noemde dit formative moments, maar Bengtsson en Ruonavaara beargumenteren dat in
huisvestingsonderzoek er vooral sprake is van formative periods, waarbij actoren, zoals politieke
partijen, over een periode een bepaalde verandering proberen te realiseren.
Deze twee momenten (of periodes) van gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden door
verschillende mechanismes. Dit is een brede term die op veel manieren is gedefinieerd, maar kort
gezegd is het doel van het identificeren van deze mechanismes om uit te leggen hoe en waarom de
critical juncture latere focus points en situaties heeft beïnvloed. Algemeen beschreven zijn er drie
vormen van mechanismes die in de uitvoering sterk met elkaar verbonden zijn: het
efficiëntiemechanisme, het legitimiteitsmechanisme en het machtsmechanisme. Het efficiëntiemechanisme
heeft te maken met de coördinerende rol van bestaande instituties en de kosten verbonden met het
veranderen van deze instituties of rollen of het introduceren van nieuwe partijen (Bengtsson &
Ruonavaara, 2010; Hall & Taylor, 1996). Het legitimiteitsmechanisme kan werken als een bepalende
factor voor de eigen voorkeuren van actoren, of meer indirect in wat hun perceptie is van wat de
samenleving als geheel als legitiem beschouwt. Het machtsmechanisme kan zowel direct als indirect
werken: direct door te bepalen welke actoren ‘mogen’ mee besluiten aan een beslissing en wat hun
invloed op deze beslissing is, en indirect via de perceptie van machtsverhoudingen in de
samenleving (Bengtsson & Ruonavaara, 2010).
Bij padafhankelijkheidsanalyse wordt vanuit het heden of een ander specifiek punt terug gewerkt
naar het verleden, door te onderzoeken welke beslissingen op focus points werden genomen, welke
alternatieven er werden overwogen en welke niet. Hiermee kan worden teruggewerkt naar vorige
punten die deze afwegingen beïnvloeden en via welke mechanismen. Door padafhankelijkheid ook
als methode te hanteren kunnen de effecten van beleid worden herleid.

2.3.
De

Woningmarktkarakteristieken
termen

‘Betaalbaarheid’,

‘Kwaliteit’

en

‘Toegankelijkheid’

worden

veel

gebruikt

in

woningmarktvergelijkingen en ook in dit onderzoek worden ze gebruikt om uitspraken te doen
over de onderzochte woningmarkten. Deze indicatoren worden over het algemeen gebruikt om iets
te zeggen over de mate waarin huisvestingskosten, voor een bepaalde woonstandaard of
huishoudensituatie, van invloed zijn op het inkomen van een huishouden, en daarmee van invloed
op hun vermogen om in huishoudelijke behoeften te voorzien (Hancock, 1993). Deze factoren
kunnen zowel relatief worden bepaald – gedefinieerd in relatie tot een huishoudelijke situatie – als
absoluut – door er een numerieke waarde aan te verbinden.
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Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van wonen is meestal een centraal thema in woningmarktonderzoeken, maar de
term kan verschillende betekenissen hebben in verschillende onderzoeken. Zoals Quiqley &
Raphael (2004) beschreven gooit de uitkomst van deze indicator vaak verschillende, losstaande
factoren bij elkaar: de inkomensverdeling, de mogelijkheden van huishoudens om geld te lenen,
overheidsinterventie op de woningmarkt, externe invloeden op het nieuwbouwaanbod en de
keuzes van huishoudens betreffende hun gewenste uitgaven ten opzichte van andere soorten
uitgaven. Alleen het vergelijken van woning- of huurprijzen is dus niet voldoende.
Eerdere woningmarktonderzoeken gebruiken voor het inzichtelijk maken van de betaalbaarheid
vooral de woninguitgaven-inkomen verhouding, middels de woonquote (o.a. Hulchanski, 1995;
Heylen & Haffner, 2013). Naarmate een groter aandeel van het inkomen moet worden besteed aan
huisvesting blijft er minder over voor andere levensbehoeften, wat de leefbaarheid kan aantasten.
Voor de koopsector wordt de verhouding ook vaak gebruikt door hypotheekverstrekkers om de
maximale hoogte van de lening te bepalen, waardoor het ook zelf van invloed is op de
toegankelijkheid van de woningmarkt (Hulchanski, 1995). Het wordt ook regelmatig gebruikt om
criteria te bepalen voor toegang tot de sociale huursector, om huurbedragen vast te stellen en in
berekeningen van huursubsidies (De Decker & Van Dam, 2005). Hoewel er geen standaard ‘goede’
verhouding hiervoor is, gebruiken eerdere onderzoeken vooral de maatstaaf van 30% als maximaal
acceptabele woonquote (o.a. Heylen & Haffner, 2013; Cox & Pavletich, 2016).
De woninguitgaven-inkomen verhouding kan op twee niveaus worden berekend, afhankelijk van
de beschikbare data. Ten eerste op huishoudenniveau met de woonquote waarbij per huishouden
wordt berekend hoeveel van hun inkomen direct aan huisvesting wordt besteed. Hiermee kunnen
uitspraken worden gedaan over de hoeveelheid huishoudens die boven de vastgestelde grens
besteden in een gebied. De tweede optie is direct op gebiedsniveau – stad, regio of nationaal.
Hoewel deze indicatie van betaalbaarheid nog steeds veel wordt gebruikt, wordt er ook kritiek op
geleverd. Dit kan over het algemeen worden samengevat als de opmerking dat de maatstaaf van
30% in daadwerkelijk besteedbaar inkomen voor huishoudens heel verschillende bedragen kunnen
opleveren: een huishouden met laag inkomen houdt als daadwerkelijk bedrag veel minder over dan
een huishouden met een hoger inkomen als ze dezelfde verhouding aan woonkosten hebben.
Hierom wordt ook wel voor andere maatstaven betoogd, zoals de budget standard approach. Hierbij
worden woonkosten van het (netto) inkomen afgetrokken, waardoor een preciezer besteedbaar
inkomen overblijft. Vervolgens wordt dit vergeleken met een vastgestelde norm voor minimale
overige consumptie – een vastgesteld pakket van goederen en diensten waar ieder huishoudens
toegang toe zou moeten hebben. Als huishoudens niet genoeg overhouden voor dit pakket wordt
wonen als onbetaalbaar geclassificeerd (Heylen & Haffner, 2013). Echter brengt dit moeilijkheden
met zich mee betreft methodologie: onderzoekers moeten diepgaand onderzoek doen naar welke
goederen en diensten in dit pakket moeten worden opgenomen en over uiteindelijk bepaalde
pakketten zal altijd discussie blijven bestaan. Heylen en Haffner beargumenteren dan ook dat,
hoewel deze methode beter inzicht geeft in de betaalbaarheid van wonen, het vooral toepasbaar is
bij een enkele casus en moeilijker toepasbaar bij internationaal vergelijkende onderzoeken, vooral
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naarmate deze sterker van elkaar verschillen qua cultuur of geaccepteerde levenskwaliteit (Heylen
& Haffner, 2013). Vooralsnog blijft de woonquote een goed te gebruiken methode bij internationaal
vergelijkend onderzoek, vooral als niet per huishouden of woning data beschikbaar zijn.
Woningkwaliteit
Samenlevingen hebben over het algemeen een leidend idee van wat een acceptabele en passende
woning is, gebaseerd op economische, sociale en culturele achtergronden (Milligan, 2003). Hoewel
er natuurlijk veel verschillende woonwensen zijn binnen een samenleving, bestaat er een bepaalde
basis waar deze op rust, welke vaak in beleid en regels wordt vastgelegd. Wat betreft de fysieke vorm
en aard van een woning is het vrij normaal dat er op nationaal niveau minimum standaarden zijn
vastgesteld die dit beïnvloeden: de minimale woonruimte per persoon, toegestane en verboden
bouwmaterialen,

minimumvoorzieningen

(isolatievoorwaarden

en

aansluiting

energievoorzieningen) en veiligheidsvoorzieningen. Behoeften en voorkeuren kunnen daarom niet
los gezien worden van huisvestingsbeleid en hoe deze over de jaren zijn veranderd (Milligan, 2003;
Whitehead, 1991). Op hun beurt hebben deze (maatschappelijk bepaalde) behoeften en voorkeuren
weer (indirecte) gevolgen voor de betaalbaarheid van woningen en de toegankelijkheid van de
woningmarkt. Behoeften en voorkeuren, al dan niet wettelijk vastgelegd zoals in het Nederlandse
Bouwbesluit 2012, beïnvloeden de bouwkosten die doorgerekend worden naar woningprijzen
(Whitehead, 1991). Eerder onderzoek heeft laten zien dat overheidsinterventies op woningbouw
zoals hierboven behandeld een verhogend effect hebben op woningprijzen (Cheshire & Sheppard,
1989; Glaeser et al., 2005; Hilber et al., 2016). Er wordt echter ook regelmatig betoogd in het voordeel
van overheidsingrijpen op woningbouw, om marktfalen, zoals een gebrek aan geschikte woningen
voor specifieke doelgroepen, tegen te gaan (Adams et al., 2016; Besseling et al., 2008). Hier een
evenwicht in aantonen is onmogelijk, aangezien ook dit weer zeer subjectief is per persoon en
beïnvloed wordt door culturele en historische perspectieven.
Het meten van woningkwaliteit of andere maatschappelijk geaccepteerde normen voor woningen
kan op veel verschillende manieren. Enerzijds kan de woontechnische woningkwaliteit, ook wel
gebruikskwaliteit, worden gemeten. Als basis hiervoor wordt veelal de woninggrootte of
beschikbare ruimte per persoon meegenomen. Daarnaast wordt ook wel gekeken naar
huishoudengrootte of woningbezetting, waarmee bijvoorbeeld een indicatie kan worden gegeven
van de hoeveelheid ‘families’ in een woningmarktgebied en of hier dus woningen voor beschikbaar
zijn. Daarnaast kunnen bouwtechnische factoren worden meegenomen, zoals woningisolatie,
vochtschade, verwaarlozing, et cetera. De keuze voor meegenomen variabelen hangt af van het doel
van het onderzoek.
Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van de woningmarkt kan worden gedefinieerd als de mate waarin huishoudens,
met een bepaald inkomen, verschillende opties hebben voor het betreden van de woningmarkt.
Hoewel de aanwezigheid van voldoende aanbod hier natuurlijk belangrijk in is, legt eerder
onderzoek naar deze keuzevrijheid ook vaak de nadruk op keuze en toegang als onderdelen van
een concurrerend proces op de woningmarkt, waar huishoudens hun keuze zo voordelig
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mogelijkheid proberen te maken, rekening houdend met hun budgettaire beperkingen (Siksiö &
Borgegård, 1991). Anderen benadrukken juist dat toegang tot of toewijzing van woningen deel
uitmaken van de lokale institutionele structuur (Rex & Moore, 1967; Saunders, 1978). Wat hier van
geleerd kan worden is dat juist de interactie tussen deze twee partijen – het individu en de relevante
maatschappelijke instituties – belangrijk zijn om de toegankelijkheid van woningmarkten te
begrijpen (Siksiö & Borgegård, 1991).
Bij het onderzoeken van deze toegankelijkheid kan vervolgens onderscheid worden gemaakt tussen
de toegankelijkheid van de koopmarkt en die van de huurmarkt, waarbij bij de laatste weer kan
worden gekeken naar de gereguleerde en de vrije huurmarkt. Zoals Duca en Rosenthal (1994)
uitleggen zal de mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypotheek automatisch de keuzevrijheid
van huishoudens beïnvloeden, aangezien dit mogelijk de toegang tot één van deze drie markten kan
afsluiten. Hierbij zijn niet alleen de woningprijzen van belang, bijvoorbeeld in hoeverre huren of
kopen over het algemeen voordeliger is, maar ook de beperkingen die aan huishoudens worden
opgelegd door de hypotheekverstrekkers. Voor de huurmarkt kan bij de gereguleerde markt
worden onderzocht in hoeverre er sprake is van toegangseisen, zoals inkomensgrenzen, en hoe de
woningen worden verdeeld over aanvragers (Siksiö & Borgegård, 1991). Deze aspecten kunnen
vooral kwalitatief onderzocht worden, aan de hand van relevante literatuur of interviews.

2.4.

Conclusie

Bij het uitvoeren van internationaal vergelijkend onderzoek naar woningmarkten wordt het al snel
duidelijk dat er zowel overeenkomsten als grote verschillen zijn tussen landen en steden met
betrekking tot rollen van en relaties tussen actoren, het aanbod op de markt (de output) en de
institutionele context en het gevoerde beleid (Papa, 1992). De belangrijkste opgave is dan ook het
vinden van een uitgangspunt voor de vergelijking, want de wederzijdse relaties tussen actoren,
instituties en omgeving zorgen voor een grote mate van complexiteit.
Dit onderzoek tracht verbanden te leggen tussen de posities van middeninkomens op de
onderzochte

woningmarkten

en

het

gevoerd

woonbeleid.

Verschillende

woningmarkt

onderzoekers hebben de hiervoor beschreven classificatie van verzorgingsstaten van EspingAndersen gebruikt om nationale beleidsbenaderingen en hun prestaties te vergelijken, zoals
hiervoor te lezen was (onder andere Milligan, 2003; Van der Heijden, 2013; Hoekstra, 2010;
Bengtsson, 2008). Hiermee wordt onder andere rekening gehouden met de context waarin beleid
en woningmarkten ontstaan en zich verder in ontwikkelen. Relevant voor dit onderzoek is de
bijzondere positie van de Nederlandse verzorgingsstaat als hybride van het corporatistische en
sociaaldemocratische systeem. Aangezien België en Zweden aan de andere eindes van dit spectrum
liggen, corporatistisch

en

sociaaldemocratisch respectievelijk, maakt dit ze geschikt als

vergelijkingscasussen.
Vanuit het theoretisch kader en de opgestelde deelvragen kan worden geconcludeerd dat er de
volgende hoofdelementen zijn in deze analyse: overheidsbeleid, context en de gevolgen op de
woningmarkt. Dit is samengevat in het conceptueel model.
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Fig. 4 Conceptueel model (eigen bewerking).

Ontwikkelingen in overheidsbeleid met betrekking tot huisvesting en woningbouw, nationaal en
lokaal, beïnvloeden via de bestaande context de woningmarkt. In de context spelen algemeen
leidende discoursen met betrekking de woningmarkt een belangrijke rol: hoe wordt gesproken over
de woningmarkt door welke partijen en wat voor effecten heeft dit (gehad) op nieuw beleid? Dit
staat ook weer in relatie tot de padafhankelijkheid in het woonbeleid en op de woningmarkt, door
de feedback die het beleid krijgt vanuit de woningmarkt en de ontstane context. Deze context wordt
uitgelegd aan de hand van leidende concepten en ideologieën, als kader voor maatschappelijke en
politieke debatten, belangrijke organisaties en instanties actief op de woningmarkt en de (recente)
invloed van de markt in de betreffende stad. Een verdere operationalisatie van de meegenomen
indicatoren voor de analyse van de woningmarkt – ‘betaalbaarheid’, ‘woningkwaliteit’ en
‘toegankelijkheid’ – wordt in het volgende hoofdstuk gegeven.
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3.

METHODOLOGIE

Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde methodologie van dit onderzoek en legt uit op welke
manier het onderzoek zal worden uitgevoerd. Als eerste zijn de onderzoeksfilosofie en
onderzoeksbenadering

beschreven.

Vervolgens

zijn

de

onderzoeksstrategie

en

hiervoor

gehanteerde methoden behandeld, waarna de dataverzameling is beschreven. Hierna is de keuze
voor de onderzoeksteden nader toegelicht en wordt de betrouwbaarheid en validiteit hiervan
besproken.

3.1.

Filosofie en benadering

De onderzoeksfilosofie bevat veronderstellingen over de manier waarop de onderzoeker naar de
wereld kijkt. In dit vergelijkend onderzoek wordt getracht de waarheid zo goed mogelijk te
benaderen, maar wordt ook beseft dat dit afhankelijk is van contexten – historisch en de huidige
context – en dat ook dit onderzoek en de onderzoeker beïnvloed worden door de omgeving. Het
kritisch

realisme

vormt

daarom

de

filosofische

grondslag

van

dit

onderzoek.

Deze

onderzoeksfilosofie gaat uit van een realiteit met onderliggende mechanismen, maar erkent ook
dat mensen duiding geven aan deze realiteit. Kort gezegd omvat deze filosofie zowel een
positivistische als constructionistische ontologie (Cupchik, 2001; Saunders et al., 2015). Er wordt
getracht observeerbare gebeurtenissen, in dit onderzoek de positie van middeninkomens op de
woningmarkt, te verbinden met onderliggende mechanismen, hier het gevoerde beleid van
nationale en lokale overheden en de bredere context waar de woningmarkt binnen opereert.
Dit onderzoek maakt hiervoor gebruik van een discursieve benaderingsmethode, als onderdeel van
de padafhankelijkheidsmethode die hiervoor werd behandeld. Zoals in het theoretisch kader al
werd besproken wordt huisvestingsbeleid sterk beïnvloed door leidende discoursen in de
samenleving, bijvoorbeeld over benodigde kwaliteit van de woningvoorraad of in een beeld dat
men heeft van de stand van zaken op de woningmarkt, losstaand van of dit beeld objectief gezien
klopt. ‘Discours’ verwijst, in de context van dit onderzoek, naar uitspraken en teksten met
betrekking tot huisvesting en de woningmarkt. Het uitgangspunt van de discursieve benadering is
dan ook dat mensen waarheden construeren aan de hand van taalgebruik; wat we zeggen (en
schrijven), waarom we het zeggen en welke perceptie en betekenissen we hieraan toekennen en bij
anderen proberen aan te brengen draagt allemaal bij aan deze constructie van onze realiteit (Belsey,
1980; Hastings, 2000). Door deze discoursen door de tijd te analyseren kan duidelijk worden of –
en zo ja, hoe – deze discoursen door de jaren heen zijn veranderd en welke effecten dit heeft gehad
op beleid.
Het gebruiken van een discursieve benadering brengt, zoals Hastings (2000) beschrijft, uitdagingen
maar ook kansen met zich mee. Ten eerste impliceert deze benadering een epistemologisch breken
met positivisme dat veelal eenzijdig wordt gebruikt in huisvestings- en woningmarktonderzoek,
door puur kwantitatief onderzoek te doen naar de stand van (facetten van) de woningmarkt. Een
discursieve benadering brengt een constructionistische epistemologie, waarbij ons begrijpen van de
wereld wordt verbonden aan sociale en taalkundige praktijken. Dit onderzoek probeert niet om
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eenzijdig constructionistisch, zoals hiervoor beschreven, of eenzijdig positivistisch, zoals in het
verleden vaak is gedaan met kwantitatief onderzoek, de onderzoeksvragen te beantwoorden. Beide
onderzoeksfilosofieën en bijhorende benaderingen hebben namelijk nadelen; als alleen de
discursieve benadering zou worden gebruikt wordt het moeilijk om concrete uitspraken te doen
over de effecten van beleid op de woningmarkt, aangezien dit hiermee dus heel subjectief blijft. Aan
de andere kant laat puur positivistisch kwantitatief onderzoek geen ruimte over voor interpretatie
van veranderende discoursen in de tijd, wat juist in huisvestingsbeleid erg van belang is; het is
noodzakelijk om inzicht te hebben in sociale en politieke achtergronden van beleid en waarom voor
bepaalde beleidsrichtingen werd gekozen. Daarom leent het kritisch realisme zich goed als
onderzoeksfilosofie van dit onderzoek.
Er wordt een combinatie van de inductieve en deductieve benadering gebruikt. Hoewel er wordt
gepoogd een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling over effecten van huisvestingsbeleid,
leent het kleine aantal casussen in dit onderzoek zich niet voor complete generalisatie van de
uitkomsten en is er dus niet sprake van een volledig inductieve benadering. Onderzoekers binnen
het thema woningmarktonderzoek zijn er sowieso niet over uit in hoeverre dit onderwerp zich leent
voor generalisatie. Er wordt echter wel gebruik gemaakt van aannames en bevindingen uit eerder
onderzoek, waardoor het ook niet volledig deductief is.

3.2.

Keuze voor de casussen

In dit onderzoek worden de woningmarkten van drie internationale steden onderzocht: Amsterdam
(NL), Antwerpen (BE) en Stockholm (SE). In het theoretisch kader werd duidelijk dat het bij
internationale vergelijkingen noodzakelijk is om een goede selectie te maken van casussen die
enerzijds overeenkomen en anderzijds juist verschillen, afhankelijk van het onderzoeksdoel. Deze
overeenkomsten en verschillen zijn kort samengevat in onderstaande figuur:
Verhouding

Verzorgingsstaat

Inwoners

Oppervlakte

Amsterdam (NL)

Hybride C-SD

219,3 km²

33 / 67

Antwerpen (BE)

Corporatistisch

204,5 km²

44 / 56

Stockholm (SE)

Sociaaldemocratisch

853.312
(5.130 inw./km²)
520.504
(2.568 inw./km²)
871.952
(4.160 inw./km²)

215,9 km²

60 / 40

koop/huur

Fig. 5 Overzicht onderzoeksteden

Nederland, en daarmee Amsterdam, heeft een vrij unieke positie betreffende het soort
verzorgingsstaat, namelijk dat deze een hybride is van het corporatistische systeem en het
sociaaldemocratische systeem. Daarom is gekozen voor een vergelijking met casussen uit deze
systemen,

Antwerpen

met

een

corporatistische

achtergrond

en

Stockholm

met

een

sociaaldemocratische achtergrond. Betreffende de oppervlakte van de stad en het aantal inwoners
zijn de drie steden met elkaar vergelijkbaar. Hoewel het aantal inwoners in Antwerpen lager is dan
in Amsterdam en Stockholm, is het de grootste stad van België in zowel inwonersaantal als
oppervlakte. Hoewel het stedelijk gebied van Brussel, de Belgische hoofdstad, groter is dan
Antwerpen heeft de daadwerkelijke stad minder dan 180.000 inwoners en een veel kleiner
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oppervlakte dan de andere steden. Daarom is gekozen om in dit onderzoek Antwerpen mee te
nemen, aangezien deze beter vergelijkbaar is met de Amsterdam en Stockholm.
In alle landen was direct na de Tweede Wereldoorlog sprake van woningnood, waarvoor nieuwe,
grootschalige woningbouwprogramma’s werden geïmplementeerd en waarvoor financiële
middelen beschikbaar werden gesteld. In Nederland nam het aantal sociale woningen, gebouwd
door woningcorporaties en gemeentelijke bouwbedrijven, explosief toe dankzij subsidies die aan
deze partijen beschikbaar werden gesteld door de nationale overheid. In België bleef vooral de
bestaande wooncultuur van eigenaarschap, en met voorkeur voor zelfbouw, sterk aanwezig. In
Zweden nam het aantal sociale woningen ook toe, maar werd dit vooral geregeld door de gemeentes
(Boelhouwer & Van der Heijden, 1993). Daarnaast ontstond hier een nieuwe woonovereenkomst:
cooperative housing (Bostadsrättsförening), waarbij een gebouw eigendom is van een coöperatieve
vereniging, welke vervolgens eigendom is van alle bewoners van het gebouw door een vorm van
aandelen. Over het algemeen wordt deze vorm van eigenaarschap hetzelfde geacht als eigenaarbewoner aangezien de woning – of beter gezegd, het aandeel in de vereniging – verhandeld kan
worden op de woningmarkt (in de hierboven opgenomen koop/huur verhouding valt deze vorm
ook onder ‘koop’). Het grootste verschil met volledig eigenaarschap, of met het Nederlandse
Vereniging van Eigenaren model, is dat andere leden van de vereniging meebeslissen over de
nieuwe kopers (Boverket, 2015). Momenteel valt ongeveer 43% van de woningvoorraad in
Stockholm in deze woonvorm (SCB). Hier zien we al dat hoewel de drie landen met een
vergelijkbaar probleem zaten, namelijk het woningtekort na de Tweede Wereldoorlog, er drie
‘oplossingen’ werden gekozen.

3.3.

Strategie

Dit onderzoek heeft een diepgaande focus waarbij gekozen is voor het onderzoeken van drie
vergelijkbare casussen. Nogmaals, generalisaties zullen aan het eind van dit onderzoek maar beperkt
kunnen worden gemaakt. Vergelijkend onderzoek wordt gebruik voor het identificeren en
verklaren van overeenkomsten en verschillen in een kwestie van interesse over meer dan één geval
(Pickvance, 2001). Doordat vergelijkend onderzoek dus altijd gebruik maakt van meerdere casussen
is het ook verbonden met casestudie onderzoek, waarbij gebeurtenissen worden onderzocht in
specifieke contexten en/of geografische gebieden (Yin, 2003). Er zijn volgens Yin (2003) en
Cresswell (2013) verschillende vormen van casestudie onderzoek. In dit onderzoek is gekozen voor
een meervoudige studie, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen internationale stedelijke
woningmarkten.
Binnen elke casus worden drie analyses uitgevoerd, waardoor er sprake is van ingebedde analyses
binnen een eenheid. Als eerste worden de karakteristieken van de woningmarkten onderzocht via
de indicatoren ‘Betaalbaarheid’, ‘Woningkwaliteit’ en ‘Toegankelijkheid’. Vervolgens wordt de
beleidsontwikkeling, nationaal en lokaal, per casus geanalyseerd en tot slot worden verschillende
contextaspecten beschreven als verdere historische, culturele en praktische achtergrond van de
betreffende casus en om inzicht te geven in de leidende discoursen met betrekking tot huisvesting
en de woningmarkt. Om deze analyses uit te voeren wordt informatie verzameld uit eerdere
onderzoeken, statistische databases en expertinterviews.

Het Middensegment: Stedelijk Struikelblok? | 25

3.4.

Dataverzameling

Zoals hierboven staat beschreven maakt dit onderzoek gebruik van zowel kwalitatieve als
kwantitatieve onderzoeksmethoden en databronnen. Deze bronnen zijn hieronder beschreven.
Literatuurstudie
Een aanzienlijk deel van dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie. Ten
eerste het theoretisch kader, welke is uitgevoerd aan de hand van eerder wetenschappelijk
onderzoek en welke het onderzoek inkadert. Dit onderdeel van het onderzoek sloot af met het
conceptueel model, gebaseerd op het theoretisch kader.
Daarnaast zullen beleidsdocumenten, wetten en andere vormen van regelgeving worden gebruikt
om het beleid van de casussen te onderzoeken. Vervolgens worden ook krantenartikelen en
opiniestukken gebruikt om inzicht te geven in leidende discoursen over de stand van de betreffende
woningmarkt.
Secundaire data
Om de objectieve woningmarkten van de casussen met elkaar te vergelijken zal gebruik worden
gemaakt van secundaire data. Dit zal voornamelijk afkomstig zijn uit lokale databases. Dit zijn per
casus:
Amsterdam, NL

CBS Statline

Open data via https://opendata.cbs.nl/

Amsterdam in Cijfers

Onderzoeksresultaten en data via
https://www.ois.amsterdam.nl/publicaties/

Antwerpen, BE

Stad in Cijfers databank

Open data via
https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/

Woononderzoek 2013

Onderzoeksresultaten beschreven in
rapport

Stockholm, SE

Statistics Sweden

Open data via https://www.scb.se/ en
http://www.statistikdatabasen.scb.se/

Fig. 6 Dataverzameling (eigen bewerking).

Met de secundaire data uit deze databases zal het deels mogelijk zijn om veranderingen op de
woningmarkt door de tijd te analyseren. Dit zal helpen meer inzicht te krijgen in hoe beleid over
de tijd de positie van middeninkomens op woningmarkt heeft beïnvloed. Deze data worden vooral
gebruikt om invulling te geven aan de indicatoren van de woningmarktkarakteristieken. Om deze
indicatoren met elkaar te vergelijken wordt getracht om voor alle drie de casussen dezelfde factoren
mee te nemen. Deze factoren, en daarmee de operationalisatie van de indicatoren, zijn weergegeven
in figuur 7.
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Betaalbaarheid

Verdeling woningvoorraad

Verdeling van woningtypes of
de voorraad

Woningprijzen

Gemiddelde woningprijzen in
de verschillende sectoren.

Woningkwaliteit

Woninguitgaven

Woonquotes

Woninggrootte

Gemiddeld woonoppervlakte
per woning

Gezinsgrootte

Gemiddelde bezetting per
woning

Kwaliteitswaarborging

Beoordeling a.d.h.v. literatuur
en interviews

Toegankelijkheid

Toegang tot verschillende

Beoordeling a.d.h.v. literatuur

sectoren

en interviews

Fig. 7 Operationalisatie van de woningmarktindicatoren (eigen bewerking).

Expertinterviews
Om meer diepgaande informatie te krijgen over de verschillende vormen van huisvestingsbeleid,
woningmarkten en relaties hiertussen zijn interviews afgenomen met relevante experts over deze
onderwerpen. Voor elke casus is met minstens drie experts gepraat. Experts zijn benaderd op basis
van hun ervaring met woningmarkt- of huisvestingsonderzoek of andere ervaring met de
betreffende woningmarkt. Een lijst met alle participanten is opgenomen in bijlage A.
De interviews zijn semigestructureerd; er wordt gebruik gemaakt van vooraf opgestelde vragen die
richting geven aan het interview en zorgen dat alle beoogde onderwerpen aan bod komen.
Daarnaast zorgt deze vorm van interviewen ervoor dat alle gesprekken, ook over de verschillende
casussen, vergelijkbare informatie opleveren. Dit zorgt voor een hogere validiteit van de informatie
dan ongestructureerde interviews. De interviewschema’s zijn voorafgaand aan de participanten
opgestuurd zodat ze zich eventueel konden voorbereiden en zijn ook opgenomen in bijlage A. Met
toestemming van de gesprekspartners zijn alle interviews opgenomen en na afloop samengevat.
Deze

samenvattingen

zijn

naderhand

teruggestuurd

naar

de gesprekspartners

die hier

opmerkingen op konden geven, bijvoorbeeld als een punt niet goed geïnterpreteerd was, en
samenvattingen zijn hierop aangepast voordat ze zijn gebruikt in de analyse van de betreffende
casus.

3.5.

Betrouwbaarheid en validiteit

Expertinterviews vormen een belangrijke bron van informatie in dit onderzoek. Daarom is het
belangrijk om aandacht te besteden aan de betrouwbaarheid en validiteit van deze informatie.
De betrouwbaarheid van de verzamelde informatie heeft betrekking op de mate waarin
waarnemingen stabiel blijven bij herhaling van het onderzoek en de resultaten dus overeen zullen
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komen. Deze studie doet onderzoek naar verschillende woningmarkten op een specifiek moment,
namelijk het heden, terugkijkend naar het verleden. Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid is
het belangrijk om hiermee rekening te houden; herhaling van dit onderzoek over een aantal jaar
zal waarschijnlijk andere kwalitatieve resultaten opleveren, zelfs als dezelfde periode wordt
onderzocht, omdat terugkijken altijd andere perspectieven biedt. Binnen dit onderzoek is de
betrouwbaarheid hoog gehouden door gebruik te maken van een systematische wijze van
dataverzameling, de semigestructureerde interviews, en deze te ondersteunen door kwantitatieve
data.
Er zijn verschillende vormen van validiteit. Ten eerste de constructvaliditeit, wat inhoudt dat
begrippen de juiste betekenis hebben tussen alle betrokken personen. Omdat een aantal begrippen
in dit onderzoek geen vaste betekenis hebben, bijvoorbeeld het begrip middeninkomens, is hier
specifiek verduidelijking van gevraagd tijdens de interviews; hoe interpreteren zij dit begrip of zien
zij het geïnterpreteerd worden in onderzoeken en discussies. Dit is zo ook meegenomen in de
casusbeschrijvingen. De interne validiteit heeft betrekking op de kwaliteit van het onderzoek in de
brede zin van het woord; zijn de getrokken conclusies de juiste voor het onderzochte verband en is
dit verband op de juiste manier geïnterpreteerd. In dit onderzoek wordt gekeken hoe
beleidsbeslissingen de onderzochte stedelijke woningmarkten beïnvloeden, waarom met experts is
gesproken en waar mogelijk met kwantitatieve data is gewerkt. Na elk interview zijn de getrokken
conclusies door middel van een samenvatting van het gesprek voorgelegd aan de participanten, om
de correctheid hiervan te toetsen. Tenslotte de externe validiteit, ook wel generaliseerbaarheid
genoemd. Dit onderzoek zal geen generaliserende conclusies opleveren over de wijze waarop
beleidsbeslissingen woningmarkten in het algemeen beïnvloeden. In dit onderzoek is gesteld dat
woningmarkten en hun werking niet los gezien kunnen worden van de bredere maatschappelijke,
politieke en historische contexten waarin ze opereren. Voor elke casus wordt deze context ook
geschetst, hoewel ze nooit volledig zullen zijn. Getrokken conclusies zijn daarom alleen van
toepassing voor de betreffende casus. Dit betekent echter niet dat er geen lessen getrokken kunnen
worden uit deze conclusies, het is juist leerzaam om ook naar andere landen en steden te kijken
over hoe zij naar woningmarkten kijken en hiermee omgaan, en wat hier de gevolgen van zijn.
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4.

AMSTERDAM, NEDERLAND

Amsterdam staat internationaal vooral bekend om haar grote sociale sector. De afgelopen jaren is
de discussie rondom huisvesting van middeninkomens in de stad sterk toegenomen. In dit
hoofdstuk wordt eerst een beeld gegeven van de woningvoorraad en worden de betaalbaarheid, de
kwaliteit van de woningmarkt en de toegankelijkheid hiervan voor middeninkomens beschreven.
Vervolgens is ingegaan op hoe deze situatie is gevormd door verschillende beleidsbeslissingen in
het verleden. Tenslotte zijn een aantal contextaspecten uitgelegd om de wooncultuur in Nederland
en Amsterdam verder uit te diepen en uit te leggen hoe dit keuzes in het verleden heeft, en in de
toekomst zal, beïnvloeden.

4.1.

Schets van de woningmarkt

Van de 17 mln. Nederlanders wonen ongeveer 850 duizend mensen in Amsterdam, waarvan meer
dan de helft jonger is dan 35 jaar. Meer dan de helft van de Amsterdamse huishoudens bestaat uit
één persoon.
De woningvoorraad en betaalbaarheid
In internationaal perspectief wordt Amsterdam gekenmerkt door het grote aandeel gereguleerde
huurwoningen op de markt: in 2017 is 53 procent van de voorraad gereguleerd, waarbij
corporatiewoningen 39 procent van de totale voorraad uitmaken en de overige 14 procent van
particuliere verhuurders is. Verder bestaat de woningvoorraad voor nog 14 procent uit
ongereguleerde huurwoningen en 33 procent uit eigenaar-bewonerswoningen (Gemeente
Amsterdam, 2017b).

Gereguleerde huur
Vrije huur
Eigenaar-bewoners

Fig. 8 Verdeling van de woningvoorraad (Gemeente Amsterdam, 2017b).

Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren is de afname van het aandeel gereguleerde
huurwoningen en de toename van particuliere huurwoningen en koopwoningen. Hoewel deze
trend van een afnemend aandeel corporatiewoningen al langer aanwezig is – hierover later dit
hoofdstuk meer – zijn er vooral de afgelopen jaren sprongen gemaakt. De groei van de koopmarkt
komt voor een groot deel door de toename van nieuw opgeleverde woningen, vooral in de
afgelopen twee jaar toen meer dan 11.000 koopwoningen aan de voorraad werden toegevoegd. In
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2013-2015 waren dit nog maar 1.900 koopwoningen. Daarnaast waren tijdens de crisisjaren voor
veel woningen vergunningen voor tijdelijke verhuur afgegeven terwijl de woning te koop stond.
Inmiddels zijn ook veel van deze woningen verkocht, waardoor deze nu ook weer als koopwoningen
in de cijfers zijn meegenomen (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018). De gemiddelde koopprijs is
407 duizend euro, meer dan anderhalf keer zoveel als het nationaal gemiddelde (CBS).
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Fig. 9 Eigendomsverschuivingen en ontwikkeling van het aantal woningen (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018).

De gereguleerde huursector bestaat uit sociale woningen van de woningcorporaties en woningen
van particuliere verhuurders die gereguleerd worden met het woningwaarderingsstelsel (WWS).
Met dit systeem kunnen ‘redelijke huurprijzen’ worden vastgesteld voor woningen met een huur
onder de liberalisatiegrens (in 2018: 710,68 euro). Daarnaast kunnen aanvangshuurprijzen van
woningen met een huurprijs boven deze grens worden getoetst, mits de huurder dit aanvraagt
binnen zes maanden na ingang van het huurcontract. Het systeem kent punten toe aan
verschillende woningkwaliteitsaspecten – o.a. oppervlakte, keuken en sanitair, et cetera – en neemt
de WOZ-waarde mee als benadering van de marktwaarde van de woning. Dit systeem wordt vooral
gebruikt door huurders om huurverlagingen af te dwingen. Als een ‘toets aanvangshuurprijs’ in de
vrije sector wordt aangevraagd, geldt de getoetste redelijke huur alleen als deze onder de
liberalisatiegrens komt (Rijksoverheid, 2018). Gemiddeld betaalden huurders in 2017 in de
gereguleerde sector – zowel corporatiewoningen als gereguleerde particuliere woningen – 489 euro
per maand (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018).
Naarmate de particuliere huurvoorraad toeneemt, neemt ook de vrije huursector toe. Echter is niet
elke nieuwe vrijesectorwoning ook daadwerkelijk een nieuwe huurwoning in de voorraad: naarmate
de krapte op de woningmarkt de afgelopen jaren toenam, nam ook de WOZ-waarde toe. Hierdoor
verhogen particuliere eigenaars van gereguleerde woningen hun prijzen zodra deze vrijkomen,
waarbij het middensegment wordt overgeslagen en deze woningen direct in het duurdere segment
komen1 (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018; Interview 11).

1

Middeldure huurwoningen hebben een huurprijs tussen 710,68 en 971 euro, woningen met hogere huurprijzen
vallen in het dure segment (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018).
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Door nieuwbouw en liberalisatie nemen zowel het middeldure als het dure huursegment in omvang
toe, hoewel het dure segment sneller groeit. Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel van het
middensegment in de totale huurvoorraad van 5,6 procent naar 6,4 procent – een toename van
3.900 woningen. Een groot deel hiervan – 3.100 woningen – bestaat echter uit gereguleerde
corporatiewoningen waarvan de huurprijs door verhogingen boven de liberalisatiegrens uitkomt.
Omdat deze woningen bij vrijkomen weer worden verhuurd als sociale huurwoningen, en
middeninkomens hier dus geen toegang toe krijgen, zijn dit geen blijvende toevoegingen aan het
middensegment. Een grotere groei zit in het dure segment, dat door 9.100 toevoegingen is gegroeid
van 6,5 naar 8,4 procent. De vrije sector is veel duurder dan de gereguleerde sector met in 2017 een
gemiddelde huurprijs van 1.160 euro per maand (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018; Interview
11).

Fig. 10 Gemiddelde kale huurprijs naar verhuurder, 1997-2017 (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018).

Fig. 11 Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen, G4 en Nederland (CBS).

Prijzen zijn de afgelopen jaren in zowel de huur- als koopsector sterk gestegen. Bij de huurprijzen
is te zien dat, hoewel zowel de corporatiehuurprijzen als particuliere prijzen stijgen, het verschil
tussen de twee steeds groter wordt (zie figuur 10). Dit geeft aan dat de particuliere sector steeds
duurder wordt. In de koopsector stijgen de prijzen niet alleen sneller dan het landelijk gemiddelde,
maar ook sneller dan de andere drie grootste steden, vooral sinds het einde van de financiële crisis
(zie figuur 11) (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018; CBS).
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Amsterdammers gaven in 2015 gemiddeld 23,5 procent van hun besteedbaar inkomen uit aan
wonen, terwijl dit in Nederland als geheel maar 19,3 procent is2. Ook in de regio Groot-Amsterdam
blijft dit percentage relatief hoog met 22 procent. Dit kan deels worden verklaard door het hoge
aandeel sociale huur, en hiermee lage inkomenshuishoudens, in de stad. Hoewel de gemiddelde
quote onder huurders gelijk blijft met het landelijk gemiddelde, door de regulering van deze sector,
zorgt het hoge aandeel hiervan in de stad voor een stijging van de algemene woonquote. Echter is
ook bij eigenaar-bewoners te zien dat hun quote hoger ligt dan het landelijk gemiddelde: in
Amsterdam geven zij gemiddeld 17,9 procent uit aan woonlasten, terwijl dit in de rest van Nederland
maar 12,4 procent is (Ministerie van BZK, 2016). Ook de daadwerkelijke woonlasten van eigenaarbewoners (in euro’s) liggen in Amsterdam aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland (CBS).
Woningkwaliteit
De woningkwaliteit wordt in Nederland op verschillende manieren gewaarborgd. De minimale
bouwtechnische kwaliteitsvoorschriften zijn vastgesteld in de Woningwet en het Bouwbesluit, over
onder andere de veiligheidsaspecten, water- en energievoorziening en luchtverversing (Ministerie
van BZK, 2014). Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam van oudsher veel regie over
bouwontwikkelingen, dankzij het grote aandeel erfpachtgrond in de stad. Hiermee kan aan de
voorkant van het bouwproces al gestuurd worden via de aanbesteding, waarbij de gemeente erom
bekend staat hier relatief veeleisend in te zijn (Interview 7, 8, 9, 11).
Bij bestaande gebouwen voert de gemeente inspecties uit als er een melding is gemaakt van
gebreken. Als deze inderdaad worden geconstateerd moet de eigenaar deze binnen een redelijke
termijn verhelpen en kan het pand eventueel onbewoonbaar worden verklaard. Als geen
verbeteringen worden uitgevoerd kan ook een boete volgen. Als gebreken in huurwoningen niet
tijdig worden opgelost kan dit ook leiden tot een huurvermindering, als huurders hiervoor naar de
Huurcommissie stappen. In Amsterdam is daarnaast !WOON actief om bewoners te adviseren,
ondersteunen en te begeleiden in dit proces (Gemeente Amsterdam, n.d.).
Ongeveer een derde van de Amsterdamse woningen heeft een of twee kamers en weer een derde
heeft drie kamers. Twee derde van de Amsterdamse huishoudens heeft minder dan 75 vierkante
meter woonruimte ter beschikking en per persoon hebben Amsterdammers gemiddeld 49
vierkante meter woonruimte, terwijl dit in Nederland als geheel 65 vierkante meter per persoon is.
Het grote aandeel kleine woningen in de stad heeft bijgedragen aan – en houdt in stand – het hoge
aandeel eenpersoonshuishoudens, namelijk de helft van de Amsterdamse bevolking (CBS, 2018). In
nieuwbouw is goed te zien dat ontwikkelaars vooral inzetten op het bouwen van woningen voor
één- of tweepersoonshuishoudens (zie figuur 12). De toename in opgeleverde woningen bestaat
vooral uit woningen met één kamer, terwijl dit vroeger vooral driekamerwoningen waren
(Gemeente Amsterdam, 2017b). Hier wordt kritisch op gereageerd, aangezien een aanzienlijk deel
hiervan ‘microwoningen’ zijn, kleiner dan 50 vierkante meter (Interview 7). Over de mate waarin
dit aansluit op de daadwerkelijke woonwensen van jonge alleenstaanden, of deze toename van

2

De opbouw van de woonquote is beschreven in Bijlage B.
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‘woonhokken’ een negatieve reactie is op de krapte op de woningmarkt verschillen de meningen
(o.a. Van den Eerenbeemt, 2017).

Aantal opgeleverde woningen
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Fig. 12 Aantal kamers in nieuwbouwwoningen (Gemeente Amsterdam, 2017b).

Toegankelijkheid
De afgelopen jaren is de discussie omtrent de toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt
voor middeninkomens sterk toegenomen. Deze toegankelijkheid kan worden besproken voor de
drie woonsectoren: de sociale huursector, de vrije huursector en de koopsector. Middeninkomens
hebben door de inkomensgrens praktisch gezien geen toegang meer tot de sociale sector. Om in
aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag het inkomen maximaal 36.798 euro zijn,
waar middeninkomens per definitie te veel voor verdienen. Hoewel inkomens tot 47.073 euro
formeel in aanmerking komen voor een deel van de sociale woningvoorraad, 10 à 20 procent, wordt
deze ruimte vrijwel niet benut door corporaties, omdat ze deze woningen dan niet aan hun
daadwerkelijke doelgroep, lage inkomenshuishoudens, kunnen toewijzen. In Amsterdam geven een
aantal woningcorporaties zoals Ymere bij een deel van hun niet-sociale voorraad voorrang aan
middeninkomens, maar deze voorraad is beperkt en voorrang wordt eerst gegeven aan sociale
huurders van de woningcorporatie met een middeninkomen (goedkope scheefwoners) om de
mobiliteit hierin te verbeteren (Ymere, 2018). Deze is momenteel zeer laag, omdat zittende sociale
huurders met een middeninkomens hun goedkope woningen blijven vasthouden. Zij kunnen
immers geen andere betaalbare woning vinden.
In de huursector zijn middeninkomens dus aangewezen op de vrije huursector, die in Amsterdam
zeer klein en duur is: in 2017 kon maar 6,4 procent van de voorraad aangemerkt worden als
‘middenhuur’; met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens en 971 euro per maand. Zoals eerder
besproken zorgt de krapte op de markt voor hoge prijzen, waardoor huren voor veel mensen
onbetaalbaar is geworden. Hoewel de vrije huursector de afgelopen jaren is toegenomen leidt dit
nog niet tot afnemende prijzen binnen dit segment (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018;
Interview 11).
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In de koopsector wordt de toegankelijkheid momenteel net als in de vrije huursector beperkt door
de hoge koopprijzen. De gemeente geeft aan dat koopwoningen met een prijs tot 250 duizend euro,
door de gemeente vastgesteld als de bovengrens voor ‘middeldure koop’, door deze prijsstijgingen
afnemen terwijl het dure segment juist toeneemt (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018). Daarnaast
zorgen strengere hypotheekverstrekkingregels vooral bij de lage middeninkomens voor een
slechtere toegang tot leningen, en lagere leningen als ze deze toegang wel krijgen. De flexibilisering
van de arbeidsmarkt speelt ook een belangrijke rol: vooral jonge mensen hebben (nog) geen vast
contract, waardoor ze geen hypotheek kunnen krijgen (Boterman et al., 2013).
Hoewel de moeilijke toegang tot de markt bijdraagt aan het lage aandeel middeninkomens in de
stad, is het gebrek aan deze inkomensgroep niet nieuw (Interview 11). Door het van oudsher grote
aandeel

sociale

woningen

en

daarnaast

grote

aandeel

alleenstaanden,

werden

lage

inkomenshuishoudens in de stad al oververtegenwoordigd vergeleken met de rest van Nederland.
De bipolariteit van de Amsterdamse bevolking is verbeeld in figuur 13. Hierin is ook te zien dat juist
het aandeel hogere inkomens (inkomensdeciel 9 en 10) de afgelopen jaren is toegenomen
(Gemeente Amsterdam & AFWC, 2018).

Fig. 13 Inkomensverdeling van Amsterdamse huishoudens t.o.v. het Nederlands gemiddelde, procenten, 2006, 2010, 2014 (Gemeente
Amsterdam & AFWC, 2018).

4.2.

Beleidsontwikkelingen

Nationaal beleid
Het Nederlands huisvestingsbeleid heeft een lange geschiedenis, dat officieel begon met de
Woningwet van 1901, waarmee de overheid bouwvoorschriften oplegde om de woningkwaliteit te
verbeteren en de eerste woningcorporaties ontstonden. Hun invloed nam vooral toe na de Tweede
Wereldoorlog, toen Nederland net als veel andere West-Europese landen te kampen had met
grootschalige woningtekorten. Deze waren het gevolg van vernielingen tijdens WOII en van de
snelle bevolkingsgroei in de jaren na de oorlog (babyboom). De focus kwam te liggen op het in hoog
tempo bouwen van woningen met behulp van door de overheid beschikbaar gestelde
financieringsmiddelen en subsidies, waarbij de corporaties en gemeentelijke woningbedrijven
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belangrijke bouwers waren van grote, sobere woningbouwprojecten en zij een steeds groter aandeel
kregen in de Nederlandse woningvoorraad (o.a. Van der Heijden et al., 2002; Elsinga & Lind, 2013).
Vanaf de jaren ’80 probeerden verschillende regeringen overheidsinvloed op de woningmarkt weer
te beperken en marktwerking te versterken. De mogelijkheid om te kiezen tussen huren en kopen
werd steeds belangrijker gevonden, wat beleidsmatig leidde tot de instandhouding van de fiscale
steun voor eigenwoningbezit, en een langzame beperking van de financiële steun voor nieuwe
sociale huurwoningen. In de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig; van bouwen naar wonen werd
daarnaast de herverdeling van verantwoordelijkheden en financiële risico’s tussen relevante actoren
op de woningmarkt opnieuw ontworpen. Een onderliggende doelstelling van de nota was het
verminderen van overheidsuitgaven in de volkshuisvesting (Ministerie van VROM, 1989).
De critical juncture hierin was de verzelfstandiging van de woningcorporaties in 1995 via de
bruteringsoperatie, waarbij de financiële banden tussen de overheid en de corporaties werden
verbroken. Ondertussen omvatte de sociale sector circa 40 procent van de totale Nederlandse
woningvoorraad en bijna 60 procent van de Amsterdamse voorraad (Kadi & Musterd, 2015). Bij
deze reorganisatie werd de financiële sturing van woningcorporaties grotendeels opgegeven om ze
een grotere bestuurlijke vrijheid te geven. Terugkijkend op deze operatie zorgde dit ervoor dat
corporaties zich ondernemender gingen opstellen. De financiële steun voor de sector werd
grotendeels beperkt tot garanties via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarmee ze toegang
kregen tot voordelige leningen, ondersteund door de overheid, die niet beschikbaar waren voor
concurrenten met winstoogmerk (Van der Heijden et al., 2002; Elsinga & Lind, 2013). De financiële
posities van corporaties groeide snel door de lage rentes en stijgende woningprijzen. Mede daarom
begonnen corporaties hun activiteiten uit te breiden door ook te investeren in wijken en
leefbaarheid en commerciële woningbouw (Hoekstra, 2017). Vanuit de gemeenten werd deze
ontwikkeling toegejuicht omdat de gemeente werd ontlast van een aantal taken in vooral de
mindere buurten. Dit zou uiteindelijk een van de oorzaken zijn voor de volgende critical juncture.
Na de bruteringsoperatie bleef de discussie rondom sociale woningbouw actief tijdens verschillende
regeringsperiodes.
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woningcorporaties tussen markt en overheid, de vraag of woningcorporaties daadwerkelijk efficiënt
werkten en of toezicht op de sector adequaat was (Elsinga & Lind, 2013). In 2005 begon de discussie
omtrent staatssteun aan de sociale sector echt op gang te komen na een brief van de Europese
Commissie over het verhuren van sociale woningen aan midden- en hoge inkomensgroepen en hoe
dit tegen het Europees mededingingsbeleid in ging. In 2007 leidde dit tot een formele klacht over
oneerlijke concurrentie tussen sociale woningcorporaties en commerciële eigenaren, met als
inhoud: 1) woningcorporaties bouwen teveel voor de commerciële sector, onder gunstigere
voorwaarden

dan

commerciële

ontwikkelaars

wat

oneerlijk

is,

2)

de

doelgroep

voor

woningcorporaties zou beperkt moeten worden tot kwetsbare huishoudens en 3) alle ontwikkelende
partijen zouden staatssteun moeten krijgen voor de bouw van sociale woningen (Elsinga & Lind,
2013; Gruis & Priemus, 2008).
Hiermee ontstond in 2011 de volgende critical juncture, met de beslissing dat sociale huurwoningen
– met een huur tot 644,66 euro (prijspeil 2012), toen al de grens voor huurregulering en huurtoeslag
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– voortaan voor 90 procent toegewezen moesten worden aan huishoudens met een jaarinkomen
tot 34 duizend euro (het modale inkomen anno 2012). De overige 10 procent van de voorraad mocht
toegewezen worden aan midden en hogere inkomens met een specifieke huisvestingsvraag.
Staatssteun mocht alleen nog toegankelijk zijn voor Diensten van Algemeen Economisch Belang
(DAEB) (Elsinga & Lind, 2013). Deze hervorming, geformaliseerd in de nieuwe Woningwet 2015,
had grote gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt. Woningcorporaties moesten hun DAEBvoorraad scheiden van hun niet-DAEB voorraad, en nieuwe niet-DAEB-activiteiten werden alleen
mogelijk onder strenge voorwaarden (Hoekstra, 2017). De mate waarin corporaties kozen voor een
eenzijdige focus op lage inkomens, of ook (lage) middeninkomens nog als hun doelgroep zagen en
hier niet-DAEB-woningen voor vasthielden verschilt, maar over het algemeen wordt de 10 à 20
procent toewijzingsruimte voor middeninkomens in de sociale sector weinig gebruikt (Elsinga &
Lind, 2013).
Naast de hervorming van de sociale sector zijn er als gevolg van de crisis ook een aantal
veranderingen geweest in de koopsector. Tijdens de crisis bleken de hoge hypotheekschulden een
risico te vormen voor huiseigenaren, en hiermee de gehele economie. Daarom wordt sinds 2014 de
hypotheekrenteaftrek al afgebouwd, van maximaal 52 procent naar uiteindelijk maximaal 36,9
procent in 2023. Daarnaast werd de toegestane lening de afgelopen jaren beperkt, waarmee deze
sinds 2018 niet hoger mag zijn dan de waarde van het koophuis. Tenslotte zijn aflossingsvrije
hypotheken voor nieuwe leningen onaantrekkelijk gemaakt, doordat de rente hiervan niet meer
aftrekbaar is (Rijksoverheid, 2018). Doordat deze maatregelen werden genomen op een moment
dat de schaarste toenam en de rente zeer laag was, bleef het verwachtte prijs dempende effect uit.
Dit bemoeilijkte de omstandigheden op de koopmarkt: door de lage rente en de aantrekkende
markt konden verkopers een hogere prijs vragen, terwijl kopers juist minder geld kunnen lenen en
hierdoor minder hoge koopprijzen kunnen bekostigen (Interview 1, 9, 10).
Lokaal beleid
De invloed van de sociale sector in Nederland was vooral groot in Amsterdam. Tussen 1945 en 1985
vond 90 procent van de woningbouw in Amsterdam plaats in het sociale huursegment. Dit
resulteerde midden jaren ’90, ten tijde van de bruteringsoperatie, in een zeer grote gereguleerde
woningvoorraad in Amsterdam, met 59 procent van de woningvoorraad in eigendom van de
woningcorporaties en bijna de volledige 30 procent particuliere huurvoorraad ook streng
gereguleerd. Maar 11 procent van de Amsterdamse woningen viel onder het eigenwoningbezit (Kadi
& Musterd, 2015).
Aanvankelijk waren de lokale beleidsmakers van Amsterdam nogal onwillig om de nationale
hervormingen op de woningmarkt in de stad uit te voeren. Toch werden er in 2001 plannen opgezet
tussen de gemeente, lokale corporaties, deelraden en huurdersverenigingen om meer dan 28.500
sociale woningen, 14 procent van de lokale voorraad, te verkopen, deels aan private verhuurders en
deels aan eigenaar-bewoners, onder andere met het doel om in 2010 het aandeel eigenaar-bewoners
te hebben vergroot naar 35 procent. Dit proces kwam echter traag op gang, onder andere vanwege
de strenge anti-speculatie voorwaarden verbonden aan de verkoop van sociale woningen en de
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beperkte bestedingsruimte van zittende lage inkomenshuurders (Kadi & Musterd, 2015; Aalbers,
2004).
Sindsdien is de stad wat actiever geworden in het promoten van een meer evenwichtige
woningvoorraad. In 2008 betoogde de woonvisie Wonen in de Metropool dat wonen te goedkoop was
en sociale huurwoningen een te groot aandeel innamen in de voorraad. Om ook meer aandacht te
geven aan middeninkomens werd weer voorgesteld om de sociale voorraad te verkleinen
(Gemeente Amsterdam, 2009). In het hierop volgend beleid Bouwen aan de Stad II (2010) werd deze
richting doorgezet, met als doel 30.000 verkochte huurwoningen in 2027. De effecten van deze
beleidsveranderingen waren ook terug te zien in de verdeling van de woningvoorraad; tussen 1995
en 2009 nam het aantal midden en hoge inkomenshuishoudens in de sociale huursector af en nam
het aandeel woningeigenaren toe (zie figuur 14). Echter bleven ook veel middeninkomen-huurders
zitten in hun relatief goedkope gereguleerde huurwoningen, vooral nadat prijzen stegen, wat de
gewenste – maar nog niet formele – vermindering van goedkope scheefwoning vertraagde (Kadi &
Musterd, 2015).

Fig. 14 Sectorverdeling onder inkomenskwintielen, Amsterdam, 1995 tot 2009 (Kadi & Musterd, 2015).

Tijdens de financiële crisis kwam de bouw in de stad grotendeels stil te liggen. Inmiddels is dit weer
aantrokken en zijn er de afgelopen jaren weer veel woningen bijgebouwd, zoals eerder in dit
hoofdstuk al werd besproken. Inmiddels focust de Woonagenda 2025 zich deels weer op het
aanvullen van de gereguleerde sector. Door een combinatie van de sterkere invloed van de WOZwaarde in het puntensysteem en de toegenomen populariteit van de stad, is er steeds meer uitval in
de particuliere gereguleerde sector, terwijl de dure huur- en topsegmenten sterk toenemen
(Interview 11, Gemeente Amsterdam 2017a).
Daarnaast focust de gemeente zich sterk op het versterken van het middensegment, door hier sinds
2016 bij nieuwbouw voorwaarden over op te nemen in erfpachtcontracten: de woningen moeten 1)
minstens 25 jaar worden verhuurd in het middensegment (met een aanvangshuur onder 971 euro),
2) mogen in deze periode niet worden verkocht en 3) huurverhogingen mogen alleen
inflatievolgend zijn. De specifieke invulling van deze voorwaarden – hoeveelheid woningen,
minimale oppervlaktes en specifieke huur, et cetera – worden al opgenomen in de tenders. Door
hier ook al minimum oppervlaktes in mee te nemen, kan de gemeente ook de relatief eenzijdige
bouw van microwoningen – kleiner dan 50 vierkante meter – beperken. Dit is ook nodig om
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(middeninkomen) gezinnen binnen de stad te houden. Het stellen van erfpachtvoorwaarden voor
middenhuur is niet nieuw voor de gemeente, maar voorheen werden deze altijd op projectbasis
gemaakt, waardoor ze ook per project konden verschillen en handhaving ingewikkeld kon zijn.
Deze regels zijn dus niet zozeer nieuw beleid, als wel een nieuwe implementatie hiervan. Om
goedkope scheefwoning door hogere inkomens te vermijden zullen deze woningen via een
verplichte huisvestingsvergunning alleen toegankelijk zijn voor middeninkomens (Interview 11,
Gemeente Amsterdam 2017a; Gemeente Amsterdam, 2014).
Deze voorwaarden zijn pas recent ingesteld, waardoor ze nog niet zijn uitgevoerd en er nog geen
daadwerkelijke effecten kunnen worden gemeten. Een aantal partijen reageerde ook sceptisch op
deze maatregel, met naast argumenten over de legitimiteit van deze regulering ook argumenten dat
commerciële partijen niet onder deze voorwaarden zouden willen bouwen, vooral omdat de
gemeente ook op veel andere aspecten veeleisend kan zijn (Interview 1, 6; o.a. NEPROM, 2017).
Andere partijen waren positiever en gaven aan dat de huidige marktsituatie gecombineerd met de
recente beperking op de sociale sector niet anders toelaat (Interview 8,10). Inmiddels zijn de eerste
vier tenders met deze voorwaarden uitgezet, en hebben alle vier genoeg reacties van marktpartijen
ontvangen. Twee tenders zijn afgerond. Als de woningen zijn opgeleverd zullen middeninkomens
en doorstromers uit de sociale huursector voorrang krijgen, via de huisvestingsvergunning die ze
hiervoor moeten aanvragen, om goedkope scheefwoning te vermijden (Interview 11, Gemeente
Amsterdam, n.d.).

4.3.

Contextaspecten

Concepten en ideologieën
Van oudsher zijn de woningcorporaties een belangrijke partij geweest op de Nederlandse
woningmarkt. De inzet hiervan door de overheid als grootste bouwende partij is nog altijd terug te
zien in de Nederlandse woningvoorraad, en deze erfenis van goede kwaliteit woningen, ook aan de
onderkant van de markt, schept daarmee ook een verwachtingspatroon voor nieuwe woningbouw,
waarin een gevoel van sociale verantwoordelijkheid en degelijkheid als voorwaarde en uitgangspunt
worden gesteld. Tegelijkertijd weerspiegelt deze traditie van planmatig en ‘gestempeld’ bouwen ook
de wooncultuur van Nederlanders, met vaak veel dezelfde architectuur in één plan, waar alsnog veel
verschillende huishoudens op af kunnen komen. Doordat woningcorporaties, in samenwerking met
ontwikkelaars, hier in het verleden vaak bouwden voor zowel lage inkomens als midden- en soms
zelfs hoge inkomens – om hun onrendabele top te financieren – zorgde dit voor gemengde wijken.
Dit heeft onder andere bijgedragen aan het gebrek van een negatief label op de sociale sector en
haar huurders, wat in veel andere landen wel het geval is, en de acceptatie van de sector in de
maatschappij.
Organisaties en instanties
De eerste belangrijke partij op de Amsterdamse woningmarkt is de gemeente, als beleidsmaker,
planner, vergunningverlener en vaak ook grondeigenaar. Zoals eerder is benoemd staat de
gemeente Amsterdam bekend om haar veeleisendheid voor woningbouw in de stad, waarbij dit
voor een groot deel ook mogelijk is omdat ze de grond bezit en via erfpacht uitgeeft. Hierdoor
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kunnen eventueel extra voorwaarden worden gesteld, zoals hiervoor is uitgelegd voor de
middenhuur-voorwaarden. Daarnaast kan de gemeente hiermee tenders uitzetten om nieuwe
ontwikkelingen te stimuleren (Interview 7, 8, 9, 11; Gemeente Amsterdam, n.d.).
De corporaties blijven belangrijk voor de stad. Woningcorporaties werken al lange tijd nauw samen
met de gemeente en er worden nog steeds prestatieafspraken gemaakt waarmee de geplande
bijdrages van de corporatie aan de woningmarkt worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de
huisvesting van kwetsbare groepen of de liberalisatie van huurwoningen (Interview 8, 11). Daarnaast
zijn een aantal corporaties zoals Ymere ook deels actief voor het middensegment, zoals hiervoor al
werd uitgelegd.
Institutionele beleggers zijn sinds de indamming van de corporatietaken belangrijker geworden
voor de stad. Er wordt veel naar hen gekeken om het middenhuursegment te verzorgen, via
nieuwbouw of buy-to-let aankopen van bestaande woningen. Hoewel ze inderdaad meer investeren
in de stad, komt dit nog maar beperkt ten goede van het middenhuursegment. Hun voornaamste
doelstelling is het behalen van een stabiel, maar ook zo hoog mogelijk rendement, wat momenteel
betekent dat woningen vooral in het dure segment worden weggezet. Hoewel de gemeente al langer
afspraken maakt over middenhuur, is dit niet altijd succesvol gebleken, onder andere door
moeilijke handhaving van deze afspraken (Interview 1, 6, 7, 9, 10).
Marktinvloed
Amsterdam heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen als stad om te wonen, werken
en recreëren. Hoewel dit deels het gevolg is van de algemene, internationaal toenemende
populariteit van steden, kan het ook op lokaal niveau aan een aantal factoren worden toegewezen.
Het wordt als een aantrekkelijke vestigingsstad gezien voor bedrijven, waardoor onder andere
Google, LinkedIn, Netflix en Snapchat hun Europese hoofdkantoren hiernaar hebben verhuisd of
uitgebreid. Daarnaast groeit het toerisme in Amsterdam sneller dan in vrijwel alle andere Europese
hoofdsteden. Dit heeft echter ook zijn keerzijdes, zoals de toenemende drukte in de binnenstad
(Gemeente Amsterdam, 2017b).
Op de woningmarkt heeft dit geleid tot toenemende krapte en hogere prijzen. Nieuwe
verdienmodellen, zoals voor korte verhuur via Airbnb, vergroten de aantrekkelijkheid van het
kopen van woningen, ondanks steeds strengere regels en handhaving hiervan door de stad.
Daarnaast maken sommige verhuurders gebruik van onduidelijkheden over verhuren als
kamerverhuur of woongroep, waarvoor verschillende regels gelden (Interview 11, Gemeente
Amsterdam, n.d.).
De krapte op de Amsterdamse markt zal voorlopig niet afnemen, want de demografische druk blijft
doorzetten. Hoewel nieuwbouw dit wellicht iets zal verlichten, duurt het voor veel projecten nog
jaren voor ze worden opgeleverd, vooral voor projecten waar de middenhuur-voorwaarden gelden.

4.4.

Conclusie

De discussie rondom huisvestingsproblemen van middeninkomens in Amsterdam is nog relatief
nieuw. Hoewel de stad al langer een sterk bipolaire bevolking heeft met relatief weinig
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middeninkomens, werd hun positie op de woningmarkt pas na de instelling van de
inkomensgrenzen in de sociale huursector in 2011 een probleem. De krapte op de markt is sinds de
financiële crisis toegenomen door een periode van lage bouwproductie tijdens de crisis en versterkt
door de toegenomen populariteit van de stad als woonplek, waardoor de prijzen zeer hard zijn
gestegen. Hoewel de Amsterdamse markt al lang bekend staat als moeilijk toegankelijk, door onder
andere lange wachttijden in de sociale huursector, was dit voor de instelling van inkomensgrenzen
voor zowel lage als middeninkomens het geval. Na de afbakening van de sociale huursector werd
echter duidelijk dat er voor middeninkomens in Amsterdam eigenlijk geen alternatieven waren op
de markt: in de kleine vrije huursector stegen de prijzen door de plotseling toegenomen vraag en
in de koopsector, die al duur was, werd de toegankelijkheid verder beperkt door diverse
maatregelen

in

de

hypotheeksector.

Potentiële

eigenaars-bewoners

worden

daarnaast

beconcurreerd door beleggers die kopen om te verhuren. Dit zorgt voor een moeilijk dilemma:
enerzijds zou de koopmarkt toegankelijk moeten blijven voor middeninkomens, maar anderzijds
zorgen deze buy-to-let aankopen voor een vergroting van de vrije huursector, wat een van de
beleidsdoelen is van zowel de gemeente als het Rijk.
Het huidige kleine middensegment komt deels door het historisch grote aandeel sociale
huurwoningen in de stad, maar ook door het grote aandeel kleine woningen die de opties voor
(middeninkomen) gezinnen op de woningmarkt verder beperken. Hierbij is het vervolgens
opvallend dat nieuwbouw juist voor het grootste deel uit kleine woningen bestaat, wat het grote
aandeel eenpersoonshuishoudens in de stad verder in stand houdt. Om het middenhuursegment in
de toekomst beter te kunnen waarborgen past de gemeente nu speciale middenhuurvoorwaarden
toe in de erfpachtcontracten bij nieuwbouw. Hoewel de eerste tenders succesvol zijn verlopen zullen
de effecten hiervan op de betaalbaarheid en toegankelijkheid in de huursector pas over een aantal
jaar te merken zijn. Ook in de koopsector zal nieuwbouw voor wat verlichting van de markt kunnen
zorgen, maar ook hier zorgt de duur van het bouwproces ervoor dat dit voorlopig nog niet merkbaar
is.
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5.

ANTWERPEN, BELGIË

Van Belgen wordt wel gezegd dat ze met een baksteen in de maag zijn geboren, wat wijst op hun
voorkeur voor het bezitten van hun woning, die ze dan het liefst ook nog zelf hebben gebouwd.
Vlaanderen staat daarnaast bekend om haar zeer betaalbare woningmarkt, zelfs in de grote steden,
waar maar weinig prijsschommelingen in te merken zijn. Dit maakt het een interessante
vergelijkingscasus voor Amsterdam, waar prijzen juist pieken en dalen meemaken.
In dit hoofdstuk wordt eerst een beeld gegeven van de woningvoorraad en worden de
betaalbaarheid, de kwaliteit van de woningmarkt en de toegankelijkheid hiervan voor
middeninkomens beschreven.

Vervolgens is ingegaan op hoe deze situatie is gevormd door

verschillende beleidsbeslissingen in het verleden. Tenslotte zijn een aantal contextaspecten
uitgelegd om de wooncultuur in Vlaanderen en Antwerpen verder uit te diepen en uit te leggen hoe
dit keuzes in het verleden heeft beïnvloed en in de toekomst zal beïnvloeden.

5.1

Schets van de Woningmarkt

Van de 11,3 mln. Belgische inwoners wonen iets meer dan 6,5 mln. in Vlaanderen, waarvan weer 521
duizend in de stad Antwerpen. Het gebied Vlaanderen omvat het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en de Vlaamse Gemeenschap. Hoewel in principe elke gemeenschap en elk
gewest over een eigen regering en een eigen parlement beschikt, heeft Vlaanderen deze
samengevoegd tot één regering en één parlement. Juridisch staan de federale staat, de
gemeenschappen en gewesten op voet van gelijkheid en zijn de gemeenschappen en gewesten dus
niet ondergeschikt aan de staat.
De woningvoorraad en betaalbaarheid
De Vlaamse woningvoorraad wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van het
eigenwoningbezit, waar ongeveer 70 procent van de huishoudens eigenaar is van hun woning. De
eigendomsmarkt wordt daarnaast gedomineerd door eengezinswoningen (85 procent) terwijl de
huurmarkt vooral uit meergezinswoningen bestaat (74 procent) (Winters et al., 2015). In Antwerpen
ligt de verhouding tussen eigenaar-bewoners en private huur ongeveer gelijk (44 en 46 procent),
met daarnaast 10 procent sociale huurwoningen en is in vergelijking met Amsterdam residueel te
noemen (Stad in Cijfers; Interview 3).
In Antwerpen lagen de koopprijzen in 2017 op gemiddeld 200 duizend euro voor appartementen
en 261 duizend euro voor woonhuizen (exclusief villa’s) (Kadaster, 2017). In de private huursector
wordt vooral verhuurd door kleine eigenaars – particulieren met een paar woningen – en is sprake
van vrije prijsvorming bij nieuwe contracten. In 2016 was de gemiddelde vrije huurprijs in
Antwerpen 651 euro (Stad in Cijfers).
De sociale huursector kent twee voornaamste verhuurders: de Sociale Huisvestingsmaatschappijen
(SHM’s) en Sociale Verhuurkantoren (SVK’s). SHM’s hebben net als Nederlandse woningcorporaties
hun eigen woningvoorraad die ze verdelen onder lage inkomenshuishoudens, waarbij de
inkomensgrens afhangt van de gezinssituatie: maximaal 24.452 euro voor alleenstaanden zonder
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personen ten laste of 36.676 euro, plus 2.050 per persoon ten laste voor andere gezinsvormen.
Potentiële huurders worden op een wachtlijst gezet. De berekening van de huurprijs gebeurt via een
wettelijk vastgelegde methode op basis van het gezinsinkomen, de waarde van de woning en de
gezinsgrootte. Huurder en verhuurder kunnen hier niet van afwijken. De huurprijs wordt jaarlijks
aangepast aan de hand van het inkomen; naarmate dit stijgt, stijgt ook de huurprijs, tot maximaal
de marktwaarde van de woning (VMSW, 2018). SVK’s huren woningen van private verhuurders
door aan sociale huurders, waarbij voorrang wordt gegeven aan kandidaten met de laagste
inkomens en de hoogste woningnood, waardoor de positie op de wachtlijst minder belangrijk is.
SVK’s onderhandelen met private verhuurders voor de laagste huurprijzen, die dus niet afhankelijk
zijn van het huishoudinkomen of de gezinssituatie van de huurder. In december 2017 lag de
gemiddelde sociale huurprijs, van SHM’s en SVK’s, op 296 euro, iets hoger dan in Vlaanderen als
geheel waar dit 204 euro was (VMSW, 2018).
De afgelopen jaren zijn de woningprijzen in zowel Antwerpen als Vlaanderen als geheel gestegen,
(Ruyckewaert & Vastmans, 2011; Luysterman, 2018). Binnen de maatschappelijke discussie bestaat
een consensus dat vooral een eigen woning steeds onbetaalbaarder wordt, vooral voor ‘doorsnee
gezinnen’ (Interview 3, 4). Onderzoeken spreken deze conclusie echter tegen en beargumenteren
juist dat de toenemende betaalbaarheid de stijgende woningprijzen verklaart: hoewel de prijzen
harder zijn gestegen dan inkomens, daalden de interestvoeten sterk en zijn fiscale stimuli
toegenomen, waardoor huishoudens alsnog hogere bedragen kunnen betalen voor woningen. Dit
deed de prijzen stijgen (Ryckewaert & Vastmans, 2011; Damen et al., 2014; Interview 3, 4). Deze
stimuli worden later dit hoofdstuk verder behandeld.

Fig. 15 Verklaring woningprijsstijging in België a.d.h.v. onderliggende variabelen (Damen et al., 2014).

Hoewel Antwerpen niet per se hogere prijzen kent dan andere Vlaamse steden, en huurprijzen
gemiddeld zelfs lager liggen, is er door het grote aandeel lage inkomenshuishoudens in de private
huursector toch sprake van een mismatch tussen de woonkosten en inkomens in de stad, waardoor
wonen toch relatief duur is. Van de Vlaamse centrumsteden bleek de huizenprijs/inkomen
verhouding van Antwerpen na Brussel het slechtst, met factor 5,6 (Gielens & Maet, 2018). In 2017
gaven huishoudens in Antwerpen gemiddeld 22 procent van hun besteedbaar inkomen uit aan
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woonkosten3, wat aanzienlijk hoger ligt dan de 15 procent in Vlaanderen als geheel. Ongeveer een
derde daarvan besteedt meer dan 30 procent van het inkomen aan wonen. In heel Vlaanderen geeft
maar 18 procent van de huishoudens meer dan een derde uit aan woonkosten. Dit verschil is dus
aanzienlijk (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2017). Deze hoge woonlasten worden verklaard door
het grote aandeel lage inkomenshuishoudens in de stad en het relatief hoge aandeel huurders (voor
Vlaamse begrippen) waarbij vooral de combinatie van deze twee factoren leidt tot hoge woonlasten
(Interview, 3, 13).
Woningkwaliteit
De woningkwaliteit wordt in de Vlaamse wetgeving maar zeer beperkt beschermd. De Vlaamse
Wooncode waarborgt vooral een ‘veilige’ woning – aspecten zoals voldoende ventilatie,
winddichtheid, veilige gasinstallaties, et cetera – en niet zozeer een ‘aangename’ woning (Vlaamse
Wooncode, 2016; Interview 3, 13). De woningkwaliteit ligt in Antwerpen dan ook gemiddeld lager
dan in de rest van Vlaanderen en vooral in de private huursector wordt gesteld dat de
prijs/kwaliteitsverhouding van de huurwoningen slecht is. Hoewel de gemeente hier veel controles
op uitvoert, ligt de vastgestelde minimale norm voor woningkwaliteit zeer laag, waardoor alleen in
extreem slechte gevallen echt ingegrepen kan worden. Wel wordt opgemerkt dat nieuwbouw van
relatief hoge kwaliteit is (Interview 3, 13). De gemiddelde woonoppervlakte van Antwerpen is 110
vierkante meter, met gemiddeld 4,6 kamers per woning (Stad in Cijfers). Echter is er een
verkleinende trend aanwezig doordat eengezinswoningen steeds vaker worden opgekocht en in
appartementen worden getransformeerd (Interview 13).
De woningkwaliteit ligt vooral laag in de particuliere huursector. In de sociale huursector worden
woningen ofwel onderhouden door SHM’s, net als bij Nederlandse corporaties, of niet geaccepteerd
als huurwoningen bij een te lage kwaliteit door SVK’s. Eigenaar-bewoners zijn uiteraard zelf
verantwoordelijk voor hun woningkwaliteit, en hebben hier dan ook voldoende reden voor,
doordat ze er zelf wonen. In de particuliere huursector ontbreekt het echter vaak aan deze wil.
Onder de particuliere verhuurders zijn er veel die maar een of twee woningen bezitten en hier soms
op grote afstand van wonen. Zij zijn vaak niet erg betrokken bij de woning of de huurder en voeren
geen actief onderhoud. Doordat de wetgeving ze ook geen reden geeft om de woning aangenaam
te houden, leidt dit tot een aanzienlijk aandeel woningen van slechte kwaliteit (Interview 3, 4, 13).
Toegankelijkheid
De Vlaamse Wooncode bepaalt dat woonbeleid alleen bijzonder aandacht zou mogen geven aan de
meest behoeftige huishoudens, waarmee middeninkomens dus geen formeel uitgangspunt voor
beleid zouden mogen zijn (Heylen, 2016; Interview 4). Toch blijkt juist deze groep in de koopsector
veel voordelen te halen uit diverse regelingen van het woonbeleid.
In de huursector is voor middeninkomens eigenlijk alleen de private sector toegankelijk. De sociale
sector is dermate klein en gefocust op het eerst huisvesten van de grootste hulp behoevenden dat

3

De opbouw van de woonquote is beschreven in Bijlage B.
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middeninkomens daar moeilijk een woning toegewezen zullen krijgen, vooral niet in Antwerpen
waar het aandeel lage inkomens relatief hoog is (Interview 13). Voor huurders is huursubsidie de
enige financiële tegemoetkoming, maar ook hierbij is deze vrijwel alleen toegankelijk voor lage
inkomenshuishoudens (Heylen, 2016). Middeninkomens die willen huren zijn dus vooral
aangewezen op de private sector, waarbij ze vaker kiezen voor duurdere nieuwbouwwoningen, door
de hogere kwaliteit hiervan (Interview 3). De Huurwet bepaalt hiervoor dat huurcontracten in
principe voor negen jaar zijn afgesloten, tenzij specifiek anders bepaald in het huurcontract.
Daarnaast bepaalt de Huurwet dat de waarborg bij afsluiting van het contract in principe twee
maanden huur mag omvatten. Afhankelijk van de hoogte van de huurprijs kan dit eventueel een
financiële barrière vormen om te huren.

Fig. 16 Verdeling woonsubsidies voor huurders naar inkomenskwintielen, voor Vlaanderen, 2013 (Heylen, 2016).

De koopmarkt is in Vlaanderen zeer toegankelijk, door diverse fiscale stimuli die deze woonvorm
aantrekkelijk maken. Vooral van toepassing voor middeninkomens zijn de vrijstelling van de eigen
woning in de personenbelasting, btw-verlagingen voor renovatiewerken en de hypotheekaftrek.
Daarnaast zijn er verschillende premies beschikbaar voor het verbouwen van de eigen woning,
zowel op gemeentelijk als gewestelijk niveau.
Zowel fiscale als niet-fiscale subsidies zijn vooral gericht op eigenaar-bewoners, zoals in figuur 17 te
zien is. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat in 2015 de bevoegdheid voor fiscale
voordelen voor eigenaars van Federaal niveau naar Vlaanderen is overgeheveld. De doelstellingen
en aandachtverdeling voor de sectoren zijn echter hetzelfde gebleven en in 2013 ontvingen
eigenaars-bewoners gemiddeld 88 procent meer aan woonsubsidies dan huurders (Interview 4;
Haffner et al., 2014; Heylen, 2016). Deze tegemoetkomingen komen voornamelijk terecht bij de
middenklasse of hogere-inkomensgroepen, zoals ook in figuur 18 te zien is voor de vijf
inkomenskwintielen. Vooral de fiscale subsidies komen in overgrote mate terecht bij de twee
hoogste inkomenskwintielen (De Decker, 2011b; Heylen, 2016).
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Fig. 17 Overheidsuitgaven voor Vlaanderen aan de verschillende sectoren (Haffner et al., 2014).

Fig. 18 Vlaamse woonsubsidies voor eigenaar-bewoners (Heylen, 2016).

Met al deze voordelen kan gesteld worden dat de toegankelijkheid van de koopmarkt qua
institutionele context geen probleem vormt. Toch is de groep eigenaars-bewoners maar beperkt
aanwezig in Antwerpen. Dit kan deels worden verklaard door het hoge aandeel lage
inkomenshuishoudens, die ondanks de stimuli nog geen koopwoning kunnen bekostigen. Hoewel
de stad wel een aanzienlijke studentenpopulatie heeft, die soms ook na de studie nog een aantal jaar
in de stad blijft, kiezen zij bij het kopen van een woning meestal om dit buiten de stad te doen.
Redenen hiervoor worden verder behandeld onder de contextaspecten (Interview 3, 4, 13).

5.2

Beleidsontwikkelingen

Nationaal beleid
De stimulering van het eigenwoningbezit is al sinds de eerste huisvestingswet van 1889 de
belangrijkste pijler van het Vlaams woonbeleid (Boelhouwer & Van der Heijden, 1992). Deze keuze
werd destijds vooral gebaseerd op de Katholieke sociale leer dat eigenaarschap de beste basis vormt
voor de ontwikkeling van gezinnen en verbetering van hun welzijn. Door de jaren heen werden
verschillende subsidievormen en premies voor eigenaar-bewoners beschikbaar gesteld, waarmee
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dit de grootste sector in België werd (Haffner er al., 2009). Uiteindelijk bleek echter dat het vooral
rijkere arbeiders hielp met het verwerven van een eigen woning, en niet hielp om bredere
problemen van woningkwaliteit en betaalbaarheid op te lossen. Daarom werden aan het begin van
de 20e eeuw ook maatregelen genomen om de sociale en private sectoren te vergroten, waarbij de
bouw van sociale woningen alsnog uitbleef, maar de private sector in steden dankzij vrijwel
volledige deregulering sterk toenam (Haffner et al., 2009; Boelhouwer & Van der Heijden, 1992; De
Decker, 2011a; 2011b).
De stimulering van het eigenwoningbezit werd echter niet alleen ingegeven vanuit woonbeleid en
huisvestingsideologieën, maar ook juist sterk uit economisch beleid. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog werd sterk ingezet op economische groei, waar de bouwsector zich goed voor leende.
Daarnaast
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middels

stimulering

van

eigenwoningbezit

ook

gestuurd

worden

op

vermogensvorming en verzekering van pensioenen: een afbetaalde eigen woning op latere leeftijd
zorgt voor minder vaste lasten door de lagere woonuitgaven, waardoor de overheid minder
pensioenen hoeft uit te keren (De Decker, 2011b; Interview 4).
Deze beleidsrichting heeft zich eigenlijk tot op heden vrijwel onverstoord kunnen voortzetten, wat
wordt toegekend aan de stabiele bewaking van deze ideologie door de overheid: Sinds de eerste
huisvestingswet zijn er maar 12 niet-opeenvolgende jaren geweest zonder Katholieke of later
Christendemocratische partij in de federale regering en op Vlaams niveau zijn er sinds de
verzelfstandiging hiervan in 1980 maar twee kabinetten geweest zonder de Christendemocraten.
Hierdoor werd deze beleidsrichting eigenlijk nooit betwist of grondig gewijzigd en zijn alternatieve
beleidsrichtingen grotendeels genegeerd (De Decker, 2011a).
Dit heeft ertoe geleid dat het Vlaams woonbeleid door de jaren heen zeer stabiel is gebleven, wat
ook terug te zien is op de woningmarkt, waar prijsschommelingen vooral door veranderingen in de
economie kunnen worden verklaard. Als instrumenten of systemen werden aangepast of nieuw
werden geïmplementeerd waren deze vooral in het voordeel van de eigenaar-bewoner. Een recent
voorbeeld hiervan is de Woonbonus voor de enige woning, die gold van 2005 tot 2015. Dit systeem
verving het geldende stelsel voor hypotheekaftrek en was, in tegenstelling tot het stelsel ervoor, niet
gerelateerd aan de hoogte van de geleende som. Daarnaast werd het basisbedrag voor de aftrek de
eerste 10 jaar verhoogd, mits de woning de enige woning zou blijven. Het gemiddeld voordeel met
de Woonbonus bleek 46 procent hoger te liggen dan met het oude systeem en bleek daarnaast te
stijgen met de inkomenskwintielen, als gevolg van de berekening met de marginale aanslagvoet (zie
figuur 19). De verdelingsimpact bleek bij beide systemen wel gelijk gebleven. Daarnaast bleek het
voordeel van de woonbonus bijna direct vertaald te zijn in hogere woningprijzen, wat vooral voor
de lagere-inkomensgroepen de toegang tot een eigen woning verder beperkte (De Decker et al.,
2015; Interview 4).
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Inkomenskwintiel

Totaal

Woonbonus

Oude systeem hypotheekaftrek

Verschil

1

€

751

€

850

-12%

2

€ 1.201

€

966

24%

3

€ 1.685

€ 1.186

42%

4

€ 1.966

€ 1.364

44%

5

€ 2.156

€ 1.396

54%

€ 1.887

€ 1.289

46%

Fig. 19 Verschil in fiscale voordelen van de woonbonus en het oude systeem, Vlaanderen, 2012 (Bewerkt van De Decker et al., 2015).

Toen deze uitkomsten bij een evaluatie van de woonbonus duidelijk werden, en daarnaast bleek dat
het systeem binnen een aantal jaar te duur zou worden voor de overheid, werd het systeem grondig
gewijzigd. In plaats van de woonbonus over 20 jaar af te bouwen, zoals de onderzoekers hadden
voorgesteld, werd de woonbonus echter direct met een derde stopgezet. Dit had een enorme klap
kunnen geven in de markt, maar door toeval werd dit tegelijkertijd gecompenseerd met dalingen
in de interestvoeten, waardoor de effecten minimaal waren (Interview 4).
Lokaal beleid
De stad Antwerpen staat ook wel bekend als de enige appartementenstad van Vlaanderen. Dit
resultaat is echter niet zozeer een resultaat van actief beleid, als eerder een combinatie van
verschillende contextfactoren als het grote aandeel lage inkomenshuishoudens in de stad, de
woonwens van Vlamingen om zelf een woning te bouwen en hierbij weer de voorkeur voor een
eengezinswoning. Hier wordt verder op ingegaan in de volgende paragraaf.
Mede door het relatief grote aandeel private huurappartementen in de stad, en de hieraan
gekoppelde kwaliteitsproblematiek, is de stad al lang koploper in de aanpak van huisjesmelkers
(APW, 2012; Interview 13). Er worden veel controles op woningkwaliteit gedaan, vooral aan de
onderkant van de markt. Echter ligt de lat hiervoor, zoals eerder dit hoofdstuk uitgelegd, zeer laag
en kan de stad hier dus maar beperkt in sturen. Wanneer de kwaliteit echt ondermaats blijkt te zijn
betekent dit ook uithuiszetting voor de bewoners, waar vervolgens niet altijd nieuwe woningen voor
beschikbaar zijn. Daarom probeert de gemeente al aan de voorkant op woningkwaliteit sturen bij
de bouw van nieuwe woningen, door hier in overeenkomsten met ontwikkelaars al afspraken over
te maken, en probeert ze renovaties te stimuleren met de renovatietoelage, eventueel aangevuld
met specifiekere premies zoals de premie voor dakisolatie of premies voor verduurzamende
verbeteringen aan de woning zoals de premie voor zonneboilers (Stad Antwerpen, n.d.).
Daarnaast kunnen in de Bouwcode voor een aantal bouwtechnische aspecten voorwaarden worden
gesteld, waarbij deze momenteel wordt herzien. Aanpassingen in de Bouwcode, die waarschijnlijk
eind 2018 in werking zullen treden, focussen zich vooral op het waarborgen van de
woonoppervlakte van bepaalde woningtypologieën. Daarnaast wordt hiermee een verbod ingesteld
op het splitsen van eengezinswoningen groter dan 350 vierkante meter, wat een recente trend was
op de Antwerpse woningmarkt (Interview 13; Stad Antwerpen, 2018). De verwachting van deze
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herziening is dat het wel impact zal hebben op de woningvoorraad, maar dat effecten pas ver in de
toekomst merkbaar zullen zijn: nieuwbouwprojecten en (grote) renovaties omvatten jaarlijks maar
1 procent van de voorraad. Om dit te versnellen is dit jaar de renovatiepremie flink verhoogd, zodat
meer mensen er gebruik van kunnen maken. Voor 2018 wordt verwacht dat ongeveer 800 mensen
hier gebruik van zullen maken, voor telkens een maximumbedrag van 9.000 euro. Een flinke
toename van in voorgaande jaren telkens ongeveer 100 mensen. Een voordeel van deze premie,
voor de stad, is dat het bedrag pas na de uitvoering wordt terugbetaald nadat de gemeente de
kwaliteit van de woning streng heeft gecontroleerd (Interview 13; Stad Antwerpen, n.d.).
Momenteel ligt er ook een focus op de verdichting van de 20 e-eeuwse gordel. Aanleiding hiervoor
was in eerste instantie de prognose dat de bevolking van Antwerpen zeer sterk zou groeien, wat de
noodzaak bracht om na te denken over mogelijkheden voor verdichting van de stad. Hoewel
ondertussen is gebleken dat de bevolkingsgroei minder sterk zal zijn als eerst gedacht, is gekozen
om alsnog een aantal verdichtingslocaties aan te wijzen, ook in het kader van stadsvernieuwing
(Interview 13; Stad Antwerpen, n.d.).

Alleenstaand
Koppel zonder
kinderen
Koppel met kinderen
Eenoudergezinnen

Fig. 20 Huishoudens in Antwerpen, ongeacht inkomen, 2018 (Stad in Cijfers).

Tenslotte probeert de stad al langere tijd gezinnen aan te trekken. Hoewel de steden de afgelopen
jaren iets aan populariteit hebben gewonnen om in te wonen, blijft het de Vlaamse norm om bij
gezinsvorming buiten de stad te gaan wonen, waar een grotere woning met tuin gekocht of gebouwd
kan worden. Antwerpse verhuiscijfers en de huishoudensverdeling van de stad bevestigen deze
trend, terwijl juist deze (middeninkomens) groep interessant is voor de gemeente vanwege, onder
andere, hun financiële draagkracht en hun bijdrage aan een goede sociale mix. Momenteel wordt
hiervoor ook geëxperimenteerd met ‘gezinsappartementen’, waarbij wordt geprobeerd de
kwaliteiten van een (buitenstedelijke) eengezinswoning te combineren met binnenstedelijke
woonvormen (Interview 13).

5.3

Contextaspecten

Concepten en ideologieën
Zoals inmiddels meerdere keren is benoemd is het eigenwoningbezit de belangrijkste pijler van de
Vlaamse wooncultuur en zijn de meeste instrumenten van het woonbeleid zo ingericht dat ze
huishoudens ook naar deze woonvorm sturen. Om de invloed van deze woonvorm op de Vlaamse
wooncultuur te begrijpen is het belangrijk om ook de inbedding en effecten hiervan in andere
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aspecten van het dagelijks Vlaams leven duidelijk te maken. Hoewel dit voor veel aspecten
beschreven zou kunnen worden, is hier gekozen om kort in te gaan op twee belangrijke factoren
die de woonkeuze beïnvloeden.
De eerste is de sterke Vlaamse stedelijke versnippering, met hiervan als gevolg een sterk aanwezige
pendelcultuur. Het ruimtelijk ordeningsbeleid van Vlaanderen heeft, vooral buitenstedelijk, maar
weinig beperkingen opgelegd, zodat bouwgronden, bouwmaterialen en woningen hun lage prijzen
zouden behouden. Daarnaast heeft Vlaanderen een zeer uitgebreid vervoersnetwerk waarbij naast
wegen

het trein-railsysteem wordt aangevuld

door

metro-, tram-

en

bussystemen

en

verplaatsingskosten sterk gesubsidieerd worden. Dit samen zorgt ervoor dat de keuze voor
buitenstedelijk wonen – in een eengezinswoning met tuin, bij voorkeur zelf gebouwd – makkelijk
gemaakt is (De Decker 2011a; Interview 3).
De tweede is de eigen woning als verzekering van het pensioen, die hiervoor ook al kort werd
besproken: de woning wordt gezien als een investering in de toekomst, omdat een afbetaalde
woning op latere leeftijd zorgt voor minder vaste lasten dan bij huren, waardoor met een lagere
pensioenuitkering alsnog goed geleefd kan worden. Het pensioenstelsel is relatief expliciet op dit
argument afgesteld en voor 70 à 80 procent van de Vlaamse ouderen werkt deze redenering ook,
maar hurende ouderen leven hierdoor vaak in grote armoede (Interview 4). Er zijn dus serieuze
financiële overwegingen verbonden aan de keuze voor het kopen of huren van een woning, niet
alleen qua een afbetaling van een lening, maar ook in de levensvoorziening op latere leeftijd.
Hoewel de steden de afgelopen jaren iets aan populariteit hebben gewonnen om in te wonen, blijft
de suburbane migratie door hen voor wie het mogelijk is nog steeds stug doorzetten: welgestelde
huishoudens met kinderen worden naar de suburbane en exurbane gebieden geleid, terwijl
jongeren, immigranten en armere huishoudens gedwongen in de stadscentra blijven (De Decker,
2011a; Interview 3, 4, 13). Dit verklaart ook het grote aandeel eenpersoonshuishoudens in
Antwerpen. Hoewel onder academici en politici inmiddels een brede consensus geldt dat deze
versnipperde

wooncultuur

moet

veranderen, ook

vanwege

toenemende

mobiliteits-

en

duurzaamheidsproblemen, leeft deze consensus nog niet onder de bevolking (Interview 3, 4, 13). Dit
verklaart

niet

alleen

de

huidige

situatie

van

Antwerpen

–

een

groot

aandeel

lage

inkomenshuishoudens, wegtrekkende gezinnen met financiële draagkracht – maar ook waarom het
moeilijk is om dit tij te keren.
Organisaties en instanties
De eerste belangrijke instantie op de woningmarkt is de gemeente, die verschillende mogelijkheden
heeft om woningbouw in de stad te sturen. Ten eerste kan ze particuliere initiatieven sturen door
haar rol als vergunningverlener en via het vaststellen van masterplannen en de Stedenbouwkundige
Ontwikkelingskost (SOK). Het uitgangspunt van de SOK is dat door stedenbouwkundige projecten,
maatschappelijke lasten ontstaan waar de ontwikkelaar aan zou moeten bijdragen. De
sturingsmogelijkheid hiervan ligt in de gemeentelijke voorkeur voor bijdragen in natura,
bijvoorbeeld door de realisatie van betaalbare woningen of bepaalde voorzieningen. De ‘waarde’
van deze voorzieningen wordt dan van de eerder via standaardnormen bepaalde SOK, afgehaald

Het Middensegment: Stedelijk Struikelblok? | 49

tot deze volledig is betaald. Daarnaast kan de gemeente zelf woningen bouwen via het autonoom
vastgoedbedrijf. Hun huidige focus ligt vooral op het realiseren van projecten van 12 tot 20
wooneenheden, waarbij betaalbaarheid

centraal staat.

Tenslotte is de stad de grootste

aandeelhouder van de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Antwerpen. De stad heeft dus
best veel ‘bouwers’ tot haar beschikking (Interview 13).
Andere organisaties die aan invloed beginnen te winnen zijn projectontwikkelaars. Hoewel het
klassieke Vlaamse bouwmodel – zelf grond kopen en een architect en aannemer zoeken – nog
steeds de norm is, neemt het aantal bouwprojecten door professionele projectontwikkelaars vooral
in steden en kernen toe. Bij veel van deze projecten worden bestaande woningen opgekocht en
getransformeerd tot (koop) appartementen, wat ook in Antwerpen als trend werd gezien en waar
nu dus beperkende maatregelen voor zijn genomen (Interview 4, 13).
In de huursector is het opvallend dat deze een daadwerkelijk centraal aanspreekpunt voor
verhuurders mist. Er zijn veel kleine verhuurders met één of twee woningen in eigendom actief,
waarbij veel van hen deze verhuur op afstand bedrijven en weinig betrokken zijn bij de woning of
huurders. Hoewel er een officieel aanspreekpunt is, de Eigenaarsbond, is er voor verhuurders geen
verplichting om zich hierbij aan te sluiten. De Eigenaarsbond bereikt dus maar een fractie van de
verhuurders en deze sluiten zich vooral tijdelijk aan als ze een probleem ervaren. Dit maakt het
moeilijk voor de gemeente om verhuurders algemeen te bereiken (Interview 13).
Marktinvloed
De markt heeft de afgelopen jaren in Antwerpen een beperkte prijsstijgende invloed gehad, maar
over het algemeen blijft ze bekend staan als ‘stabiel en saai’ (Interview 13). De grootste stad van
Vlaanderen heeft de afgelopen jaren wel wat aan populariteit gewonnen onder midden- en hogere
inkomens, maar dit vond vooral plaats in het nieuwbouwsegment van de voorraad, waar woningen
van hogere kwaliteit zijn en relatief duur. De stad blijft echter kampen met de suburbane migratie
door gezinnen en op de website van de stad wordt ook flink ingezet op de promotie van
stadswoningen en appartementen, in het bijzonder als aantrekkelijke woonvorm voor gezinnen
(Interview 13; Stad Antwerpen, n.d.).
Daarnaast ervaarde de stad tijdens de woonbonus periode een korte verkoopgolf van
huurwoningen, vooral van huurwoningen van betere kwaliteit die in het middensegment werden
verhuurd. Veel eigenaren zagen tijdens deze periode de optie om hun woningen voor betere prijzen
te verkopen en hebben die kans toen genomen. Hierdoor nam het aantal middensegment
huurwoningen af (Interview 13).
Antwerpen is ook een van de aankomststeden voor immigranten in Vlaanderen, wat bijdraagt aan
de instandhouding van het grote aandeel lage inkomenshuishoudens in de stad. Hierbij is opvallend
dat naast de historisch bekende aankomstbuurt voor immigranten, wijk 2060, er nu nog twee
aankomstbuurten lijken te ontstaan, kijkend naar verhuiscijfers, en dat ook een aantal omliggende
kernen steeds meer nieuwe immigranten ontvangen (Interview 13).
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5.4

Conclusie

De woningmarkt van Antwerpen is zeer stabiel, geholpen door stabiel woonbeleid en mede door de
vooralsnog beperkte aantrekkingskracht van de stad als woonplek voor midden- en hogere
inkomens. Hoewel woningen ongeveer even betaalbaar zijn als in andere Vlaamse steden, ligt de
kwaliteit gemiddeld lager en worden nieuwe, kwalitatief goede woningen vaak in het duurdere
segment weggezet.
Hoewel de Vlaamse maatschappelijke discussie regelmatig spreekt over de vermoeilijkende positie
van middeninkomens op de woningmarkt, blijkt dit grotendeels onjuist. Vooral op de koopmarkt
heeft de toenemende koopkracht gezorgd voor prijsstijgingen, doordat huishoudens meer konden
betalen voor eenzelfde woning. In de huursector van Antwerpen is het wel mogelijk dat prijzen van
kwalitatief betere woningen zijn gestegen, doordat tijdens de periode van de woonbonus veel
verhuurders hun woningen uit dit segment toen verkochten.
De huidige ‘middeninkomens problematiek’ ligt voor Antwerpen vooral in het aantrekken en
vasthouden van gezinnen met kinderen in de stad. De klassieke Vlaamse woonwens zorgt nog steeds
voor een sterke suburbane migratie door deze groep, waarbij ze een eengezinswoning met tuin en
ruimte verkiezen boven het stedelijk leven. Het ‘gezinsappartement’ is nog niet ingeburgerd in
België en de stad is nog zoekende in hoe dezelfde kwaliteiten van de klassieke woonwens vertaald
kunnen worden voor een urbane omgeving, terwijl dit ook betaalbaar wordt gehouden.
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6.

STOCKHOLM, ZWEDEN

Het Zweedse huisvestingsbeleid stond lange tijd bekend als zeer sociaaldemocratisch, met een
woningmarkt die vooral gedomineerd werd door de huur- en coöperatieve sector (o.a. Hoekstra,
2010; Holmqvist & Turner). Ondanks deze benadering kent het land geen specifieke sociale sector
en is de wens voor een dergelijke sector, of ander doelgroepenbeleid gebaseerd op inkomen, ook
niet aanwezig. Dit maakt het een bijzondere vergelijkingscasus voor Amsterdam, waar de sociale
sector juist de overhand heeft. Daarnaast biedt het een interessante tegenpool voor Antwerpen en
Vlaanderen waar de huursector bijna niet wordt gereguleerd, terwijl in Zweden de huursector juist
streng wordt gereguleerd.
In dit hoofdstuk wordt eerst een beeld gegeven van de woningvoorraad en worden de
betaalbaarheid, de kwaliteit van de woningmarkt en de toegankelijkheid hiervan voor
middeninkomens beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op hoe deze situatie is gevormd door
verschillende beleidsbeslissingen in het verleden. Tenslotte zijn een aantal contextaspecten
uitgelegd om de wooncultuur in Zweden en Stockholm verder uit te diepen en uit te leggen hoe dit
keuzes in het verleden heeft beïnvloed, en in de toekomst zal, beïnvloeden.

6.1

Schets van de woningmarkt

Stockholm is de hoofdstad van Zweden, een land met 10 miljoen inwoners, waarvan 872 duizend in
de stad Stockholm wonen. De bevolking van de stad is relatief jong, waarbij de helft van de inwoners
jonger is dan 35 jaar. Naast de bestuurlijke niveaus van provincies en gemeentes onderscheidt het
land ook drie metropoolregio’s, waarvan Greater Stockholm er één is. Het grondgebied van deze
regio komt overeen met de provincie Stockholm en omvat nog 26 gemeentes en 2,3 mln. inwoners.
De woningvoorraad en betaalbaarheid
In internationaal perspectief wordt de Zweedse Woningmarkt gekenmerkt door een sterke relatie
tussen het woningtype en de eigendomscategorie. De eigenwoningsector bestaat vrijwel volledig uit
eengezinswoningen, terwijl de huursector en coöperatieve sector vooral uit meergezinswoningen
bestaan (Van der Heijden et al., 2002). Het grootste deel van de woningen in Stockholm zijn
appartementen die behoren tot de coöperatieve sector. Het aandeel daadwerkelijke eigenaarbewonerwoningen is met 9% van de voorraad zeer laag, maar omdat in de praktijk coöperatieve
woningen ook als eigendom worden beschouwd, kan worden gesteld dat 60% van de Stockholmse
woningvoorraad koopwoningen zijn. In de regio Greater Stockholm neemt het aandeel eigenaarbewonerwoningen toe, door de afnemende stedelijkheid. De coöperatieve sector dient officieel als
alternatief op huren of volledig eigendom en is gebaseerd op beginselen van open lidmaatschap,
democratisch bestuur en coöperatief teamwork. Het is een gereguleerde rechtspersoon in het
Zweedse stelsel, net als de andere sectoren. Bewoners van coöperatieve woningen bezitten niet de
woning zelf, maar kopen een aandeel in de coöperatie waarmee ze recht krijgen op het gebruik van
een specifieke woning in deze coöperatie. Het appartement blijft officieel in het bezit van de
coöperatie en het bestuur hiervan, met bewoners van het gebouw als democratisch gekozen leden
hierin, kan voorwaarden stellen aan bewoners in de statuten. De lidmaatschappen, i.e. de
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appartementen, worden echter net als koopwoningen verhandeld op de vrije markt door makelaars
waarvoor ook een hypotheek kan worden afgesloten en hoewel het bestuur nieuwe bewoners moet
goedkeuren, heeft het in de praktijk maar weinig ruimte om iemand te weigeren. Deze woonvorm
komt dan ook sterk overeen met volledig eigendom en wordt over het algemeen ook zo beschouwd.
Koopprijzen volgen ongeveer dezelfde trend als koopprijzen van daadwerkelijke eigenaarbewonerwoningen. In Greater Stockholm was de gemiddelde prijs (2017) voor een appartement 3,6
mln. SEK (358 duizend euro) en voor een eengezinswoning 5,9 mln. SEK (583 duizend euro) (SCB).
Omdat coöperatieve woningen in de praktijk als eigendom wordt beschouwd en ook als zodanig
worden verhandeld, zal deze woonvorm in de rest van dit onderzoek als eigenwoningbezit worden
beschouwd.
De huursector kan op verschillende manieren worden onderverdeeld. Ten eerste in de publieke
sector – gebouwd en beheerd door gemeentelijke woningbouwbedrijven – en de particuliere sector.
In de praktijk maakt het echter weinig uit voor huurders bij welke partij ze huren, en is het aandeel
van beide sectoren ongeveer gelijk, door een uniforme regulering van huurprijzen, waarborging
van de woningkwaliteit en de vrije toegang tot beide sectoren voor alle inkomensgroepen via een
wachtlijstsysteem, vergelijkbaar met de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Nederland.
Zweden heeft nadrukkelijk geen specifieke sociale sector voor lage inkomens4 en alle vrijkomende
woningen op de huurmarkt zouden in principe via een centraal wachtlijstensysteem moeten
worden verdeeld (Interview 2, 5, 12; Residensportalen, 2018). Echter hebben de krapte op de
woningmarkt en de lange wachttijden gezorgd voor een substantiële onderverhuurmarkt, waar men
‘tweedehands huurcontracten’ kan afsluiten. Een deel van deze onderverhuur gebeurt legaal,
waarbij vooraf toestemming is gevraagd aan de oorspronkelijke verhuurder of de coöperatie, of
toestemming alsnog is verkregen bij de rechter. Toestemming moet worden gegeven als er een
gegronde reden is voor de onderverhuur, zoals een tijdelijke verhuizing in verband met werk of
een lang ziekenhuisverblijf, maar bijvoorbeeld ook voor een periode als de oorspronkelijke huurder
gaat samenwonen. Bij legale onderhuur hebben huurders dezelfde rechten als normale huurders,
inclusief het eventueel aanvechten van een te hoge huurprijs. Illegale onderverhuur van
huurwoningen gebeurt echter ook nog steeds, maar hier is maar beperkt zicht op. Onderverhuur
van coöperatieve appartementen komt minder vaak voor omdat coöperaties dit meestal niet
toestaan. Als het recht om onder te verhuren toch bij de rechter wordt afgedwongen is dit voor
maximaal twee jaar (Interview 5, 12; Residensportalen, 2018). Voor legale onderverhuur
rapporteerde een van de grotere online platforms een gemiddelde huurprijs van 12.597 SEK (1.227
euro) per maand (Qasa, 2017). De gemiddelde huurprijs via het gereguleerde systeem was 9.056 SEK
(885 euro) (SCB).
De afgelopen jaren zijn zowel de koop- als huurprijzen in de Zweedse hoofdstad sterk gestegen en
berichten over de onbetaalbaarheid van wonen nemen toe. Maatschappelijke discussies focussen
zich echter nog niet specifiek op ‘middeninkomens’ als de groep met grote problemen, maar
spreken ze in plaats daarvan meer over bepaalde sociale groepen, zoals studenten, starters, ouderen
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Huurtoeslag is alleen mogelijk voor lage inkomenshuishoudens met thuiswonende kinderen
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en immigranten en migranten. Bij deze laatste spelen zowel vluchtelingen uit het Midden-Oosten
een belangrijke rol in de discussie als bijvoorbeeld nieuwe werknemers bij Stockholm-based
bedrijven. Een voorbeeld hiervan kan gezien worden in berichten uit 2016 van Spotify, een Zweeds
bedrijf, over hoe moeilijkheden met het huisvesten van werknemers in Stockholm hun groei als
bedrijf belemmerde en dat ze hierdoor misschien uit Zweden zouden wegtrekken (Thorpe, 2016;
McIntyre, 2016; Roden, 2017).
De hoge woningprijzen zijn terug te zien in de hoge schuldenlasten van huishoudens in Stockholm
vergeleken met de rest van het land. Schulden zijn gemiddeld 1,5 keer zo groot als in de rest van
Zweden en zelfs 1,2 keer zo groot als in Gotenburg, de tweede stad van Zweden. De schuld-inkomen
verhouding bij nieuwe hypotheken was in 2017 met 9 procent toegenomen. Desondanks
rapporteerde Finansinspektionen (FI), de Zweedse financiële toezichthouder, dat huishoudens
vooralsnog geen betalingsproblemen hebben ervaren, ondanks aangescherpte regels hiervoor (FI,
2018).
Recent beginnen de prijzen echter te stabiliseren en in sommige gevallen af te nemen. In juli 2018
rapporteerde het SCB, het Zweeds centraal bureau voor de statistiek, dat koopprijzen in Greater
Stockholm het afgelopen jaar met 6 procent waren afgenomen. In het tweede kwartaal van 2018 zijn
prijzen daar nog eens met 2 procent afgenomen. Toch blijven de verkoopprijzen nog steeds
ongeveer het dubbele van de taxatiewaarden. In de stad namen de verkoopprijzen het afgelopen
jaar met 5 procent af en in het laatste kwartaal met 2 procent, in Zweden als geheel namen de prijzen
met 3 procent toe (SCB, 2018b). Huurprijzen waren het afgelopen jaar wel gestegen, zowel in de
officiële als de tweedehands huurmarkt.
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Fig. 21 Prijsontwikkelingen in Greater Stockholm (Bewerkt van SCB).

In hoeverre het hier voor Stockholmse koopmarkt gaat om een structurele daling, stabilisatie van
de prijzen of een tijdelijke dip is nog niet bekend en hier verschillen de meningen ook over
(Interviews 2 en 5; o.a. Roden, 2017). Ondanks de toenemende nieuwbouwproductie, met in het
afgelopen jaar een nieuw record in het aantal opgeleverde woningen, blijft de schaarste hoog.
Daarnaast zijn deze nieuwe woningen vooral op het duurdere segment gericht en zijn ze dus voor
(lage) middeninkomens alsnog onbetaalbaar. Hoewel de regio aangeeft hier meer aandacht aan te
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willen besteden blijven maatregelen om deze betaalbaarheid op de koopmarkt te verbeteren nog
minimaal (Länsstyrelsen Stockholm, 2017; Interview 5).
Ondanks dat woonkosten in Stockholm gemiddeld hoger liggen dan in de rest van het land, blijft
de woonquote gelijk: huishoudens in Greater Stockholm geven gemiddeld 20,7 procent van hun
besteedbaar inkomen uit aan huisvesting5. In Zweden als geheel besteden huishoudens 20,8 procent
van hun inkomen hieraan. Dit komt deels door de hogere gemiddelde inkomens in de stad
vergeleken met de rest van het land – 584.400 SEK (bijna 47 duizend euro) in Stockholm versus
461.800 SEK (44,6 duizend euro) in Zweden – en deels door de uniforme huurprijsregulering op
basis van gebruikswaarde in plaats van marktwaarde. Opvallend is wel dat de woonquote in andere
grote gemeentes (> 75.000 inwoners) en in de regio Greater Gothenburg wel hoger liggen met bijna
22 procent (SCB).
Woningkwaliteit
De woningkwaliteit wordt in Zweden zeer streng beschermd door vooral de Planning- en Bouwwet
en de Milieuwet, vertaald in de ruimtelijke ordeningsplannen van de gemeentes. Deze wetten
leggen relatief hoge minimumstandaarden op aan woningen, zelfs aan aspecten die niet alleen
fysiek als ook mentaal mogelijk schade kunnen brengen (Interview 12). Dit heeft geleid tot een van
de hoogste woonstandaarden ter wereld, met hoge constructienormen en vrijwel geen ‘slechte’
woningen.
Hoewel ongeveer 47% van de woningen in Stockholm 3+ kamers en een keuken heeft, blijft de
gemiddelde woonoppervlakte vrij klein, namelijk tussen de 61-70 vierkante meter (SCB). Daarnaast
komt (illegale) overbezetting recent vaker voor door de krapte op de woningmarkt; in 2015 werd
gerapporteerd dat ongeveer een vijfde van de bevolking met te veel personen in een woning
woonde (SCB). Een significant deel van de voorraad is daarnaast verouderd, afkomstig uit de
periode 1965-1974, en renovaties hiervan zorgen weer voor grote stijgingen van de huurprijzen
(Polanska, 2017), waar later in dit hoofdstuk verder op zal worden ingegaan. De hoge kwaliteitseisen
zorgen daarnaast ook voor relatief hoge bouwkosten, wat samen volgens sommigen de snellere
bouw van nieuwe woningen belemmert.
Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van de Stockholmse woningmarkt kan enerzijds worden besproken voor de
huurmarkt en anderzijds voor de koopmarkt. De huurmarkt kan worden betreden via het officiële,
gereguleerde systeem of via het tweedehands systeem. In het gereguleerde huursysteem worden
huurprijzen, en de jaarlijkse stijging hiervan, bepaald door collectieve onderhandelingen tussen
Hyresgästforeningen, de Huurdersvereniging, en de verhuurder. Deze onderhandelingen worden
vervolgens gereguleerd door de Huurprijs Onderhandelingswet, die bepaalt dat de huurprijs vooral
afhankelijk moet zijn van de gebruikswaarde van het appartement in plaats van de marktwaarde.
Huurwoningen worden vervolgens verdeeld via een wachtlijstsysteem, vergelijkbaar met het

5

De opbouw van de woonquote is beschreven in Bijlage B.
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systeem van sociale woningen in Nederland. Toegang tot een huurwoning via dit systeem is vooral
voor jonge huishoudens zeer onwaarschijnlijk geworden. De gemiddelde wachttijd voor een woning
in Stockholm is ongeveer 10,8 jaar en in centrale en populaire buurten zoals Vasastan kan deze
oplopen tot 23,2 jaar. Zelfs in buitenwijken zoals Tensta blijft deze hoog met gemiddeld 9,3
benodigde jaren (The Local, 2017).
Omdat huurprijzen in deze sector beter beschermd en lager zijn dan in de tweedehands sector en
door de krapte op de woningmarkt, houden veel huurders zo lang mogelijk vast aan hun woningen,
waardoor de markt op slot zit. Ook als huurders de woning niet meer nodig hebben proberen ze
deze vaak eerst onder te verhuren op de illegale markt. Het bestrijden hiervan is om twee redenen
moeilijk. Ten eerste omdat onderverhuur onder bepaalde omstandigheden en voor een bepaalde
periode

is

toegestaan,

zoals

hiervoor

al

werd

benoemd,

waarbij

zelfs

volgens

het

huurreguleringssysteem een hogere prijs gevraagd mag worden voor de woning (The Local 2013a;
2013b). Daarnaast kunnen controles op locatie moeilijk uitgevoerd worden en kan misleiding –
“vriend heeft tijdelijke slaapplek nodig” – maar moeilijk bestreden worden. Zelfs als illegale
onderverhuur wordt bevestigd bestaat de straf hierop meestal alleen uit het moeten teruggeven van
de woning aan de oorspronkelijke verhuurder. Dit maakt onderverhuur voor veel officiële
huurders, soms in samenwerking met de verhuurder, dus zeer lucratief, wat het vrijkomen van
woningen in het officiële, gereguleerde systeem sterk beperkt (Interview 5; o.a. Roden, 2017).
Hierdoor is het betreden van de huurmarkt nu vrijwel alleen maar mogelijk via het onderverhuur
systeem, waar het insider/outsider dilemma speelt (Interview 5, 12; Roden, 2017; The Local, 2017).
Het huidige systeem is gunstiger voor mensen die al aanwezig zijn op de woningmarkt. Dit zijn
enerzijds mensen die zich zo snel mogelijk inschreven op wachtlijsten, mogelijk vanaf 18 jaar, en
die dus zo lang mogelijk wachttijd hebben opgebouwd. Dit is vervolgens weer gunstiger voor
mensen die oorspronkelijk uit de Stockholm regio komen en langer thuis kunnen wonen in
afwachting van een goede en betaalbare huurwoning. Anderzijds zijn dit mensen met sociale
netwerken in de stad die ze aan een woning op de tweedehands markt kunnen helpen (Interview 5,
12). Als je niet op tijd bent ingeschreven op de wachtlijst, weinig lokale contacten hebt en dringend
een woning zoekt is de huursector van Stockholm zeer ontoegankelijk. Dit zorgt ervoor dat veel
mensen op de koopmarkt naar een woning zoeken.
De toegankelijkheid van de koopsector is vooral afhankelijk van het hypotheekbeleid. Hoewel de
hypotheekrente momenteel historisch laag staat en middeninkomens deze ondanks de hoge
huizenprijzen theoretisch gezien zouden kunnen betalen, is de toegang tot dit financieel instrument
niet altijd mogelijk. Hierbij is sprake van twee barrières. Ten eerste bekostigen de hypotheken
maximaal 85 procent van de koopprijs, wat betekent dat kopers 15 procent van de prijs zelf moeten
bijleggen, wat in de huidige markt hoog kan oplopen. De mogelijkheid tot het kopen van een woning
is dus niet alleen afhankelijk van het inkomen, maar ook van het opgebouwd vermogen of eventueel
het vermogen van andere familieleden (Interview 2, 5; FI, 2018). Als huishoudens echter genoeg
hebben gespaard, of anderzijds geleend, om de 15 procent eigen bijdrage te bekostigen, is dit nog
niet altijd voldoende om een hypotheek te krijgen.
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Ten tweede bepalen de hypotheekverleners het risico op betalingsproblemen door de kopers niet
met de huidige, lage rente, maar met een fictieve rente tussen de 5 of 7 procent. Op zichzelf is het
niet vreemd dat hypotheekverstrekkers dit doen: veel huishoudens zijn door variabele rentes
gevoelig voor veranderingen in de rentestand, die onvermijdelijk weer eens zal stijgen (FI, 2018).
Het valt echter ook te beargumenteren dat een rente van zelfs 5 procent onwaarschijnlijk hoog is,
vooral op de afzienbare termijn. Hoge inkomens passeren nog altijd deze risicotest, waarna ze
profiteren van de lage rente door grotere hypotheken af te sluiten dan ze nodig hebben, hoewel nog
steeds gebonden aan de 85 procent, omdat deze momenteel zo voordelig is. Voor (lage)
middeninkomens kan dit echter betekenen dat ze een hypotheek niet krijgen, ondanks dat ook zij
deze zouden kunnen afbetalen. Om alsnog een lening te krijgen kan het noodzakelijk zijn om een
hogere eigen bijdrage te leveren, maar dit is niet altijd mogelijk en kan leiden tot
betalingsproblemen op de korte termijn (FI, 2018; Interview 5). Dit creëert de paradoxale situatie
dat huishoudens met genoeg betaalruimte soms alsnog geen toegang krijgen tot koop- of
coöperatieve sector en dus gedwongen moeten blijven huren.

6.2

Beleidsontwikkelingen

Nationaal beleid
Het eerste belangrijke historisch moment van invloed op de Stockholmse woningmarkt gaat terug
naar de periode na de Tweede Wereldoorlog en de grote hervormingen door de Sociaaldemocraten
(1932-1976), die op dit critical juncture kozen voor het sociale huisvestingsbeleid waar Zweden lange
tijd om bekend zou komen te staan. Met een overkoepelend doel dat ‘goede woningen voor
iedereen beschikbaar moesten zijn’ uitte zich dit in een uniform beleid, voor iedereen geldend en
vrijwel zonder specifieke regelingen of instrumenten voor doelgroepen (Interviews 2, 5; o.a.
Hedman, 2008; Van der Heijden et al., 2992). Specifiek voor woningbouwbeleid betekende dit dat
alle financiële ondersteuning relatief universeel beschikbaar moest zijn: voor de bouw van alle
woningtypes en bezitsvormen, voor alle bouwende partijen en voor elke type huishouden (Ministry
of Industry and Commerce, 1996; Hedman, 2008; Van der Heijden et al., 2002).
Het was tijdens deze regeerperiode dat strengere kwaliteitseisen werden gesteld aan woningen, die
toen nog van zeer slechte kwaliteit waren, dat het huurreguleringsstelsel via collectieve
onderhandelingen werd ingesteld en dat het Miljonprogrammet, het ‘Miljoenprogramma’, werd
geïmplementeerd om de grootte schaarstes in te lopen. Het programma liep officieel van 1965 tot
1974 en resulteerde in een bouwboom dankzij de gesubsidieerde leningen en rentesubsidies
waarmee de overheid de bouwproductie garandeerde. Gemeentes werden hierin als belangrijke
actoren aangewezen: ten eerste kregen zij de planningsmonopolie die ze vandaag nog steeds hebben
– vergelijkbaar met het planningssysteem in Nederland – en ten tweede liep de overheidssteun aan
bouwbedrijven via hen, waarmee ze betere mogelijkheden kregen om ontwikkelingen te sturen.
Hoewel zowel commerciële als niet-commerciële bouwbedrijven in aanmerking kwamen voor
overheidssteun, ontvingen de woningbouwbedrijven zonder winstoogmerk – onder toezicht of in
eigendom van gemeentes – de meeste ondersteuning en later ook belastingvoordelen, waardoor dit
soort bedrijven enorm begon te groeien. De Gemeentelijke woningbouwbedrijven kregen zo een
belangrijke positie op de Zweedse woningmarkt die nog decennia zo zou blijven (Hedman, 2008;
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Interview 12). Een andere partij die in deze periode aan invloed won was de Huurdersvereniging,
die namens de huurders handelde in de collectieve huuronderhandelingen met de Gemeentelijke
woningbouwbedrijven. Huren die in deze onderhandelingen werden bepaald golden ook als
uitgangspunten voor private verhuurders (Hedman, 2008; SABO, 2013; Interview 2, 12).
Vervolgens werd als onderdeel van een grotere belastinghervorming de hypotheekrenteaftrek
afgebouwd, waarbij het maximaal af te trekken percentage in 1985 werd teruggebracht van 80
procent naar 50 procent en daarna in 1991 naar 30 procent. Zweden verkeerde toen al in een
economische crisis, waardoor ook de woningmarkt stillag, maar deze trok vanaf 1993 weer snel aan
en in 1998 waren de prijzen weer op het niveau van voor de crisis.
Daarnaast begon de in 1991 nieuwgekozen centrumrechts overheid het sociaaldemocratisch beleid
te hervormen in een meer neoliberale richting. Privatisering van de woningmarkt en het stimuleren
van eigenwoningbezit stonden centraal en de staat trok zich terug uit directe constructiesubsidies,
met als doel het overdragen van investeringsrisico’s hiervan aan gemeentes en eigenaren. Daarnaast
werden de voordelen voor gemeentelijke woningbouwbedrijven stopgezet en moesten zij
zelfstandiger kunnen werken. Hierdoor kwam de bouwnijverheid grotendeels stil te liggen bij zowel
de private als publieke bouwbedrijven, waarbij de laatste ook plots hogere operationele kosten
ervaarden (Interview 2, 12; Hedman, 2008). Toen later de bevolking sterk begon toe te nemen leidde
dit tot grote tekorten op de woningmarkt, wat vooral in de laatste 20 jaar sterk merkbaar is
geworden, zoals figuur 22 voor Stockholm illustreert.
Andere inspanningen voor deregulering en stimulering van de eigenaars-markt leidde tot de
omzetting van veel huurwoningen naar coöperatieve woningen, de liberalisering van de
hypotheekmarkt en belastingvoordelen bij eigenwoningbezit. Hierdoor ontstond een verschuiving
in de woningvoorraad naar meer eigenaars-bewoners – of in het geval van appartementen,
coöperaties – en een afname van het aandeel huurders naarmate inkomens stijgen. Ook bij
middeninkomens was hierdoor een lichte daling te zien in het aandeel huurders, zoals in figuur 23
te zien is.

Fig. 22 Bouwproductie en bevolkingsgroei in Stockholm, 1975 – 2017 (Interview 2; SCB).
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Fig. 23 Verschuivingen in het aandeel huurders per inkomenskwintiel, 1980 – 2015 (SCB, 2004; Interview 2).

De laatste belangrijke beleidsmatige beslissingen werden recenter genomen. De eerste betreft
veranderingen in de huursector en werd, net als in de Nederlandse casus, veroorzaakt door het
Europees mededingingsbeleid. In 2005 werd een klacht ingediend door de belangenbehartiger van
eigenaren,
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woningbouwbedrijven tegen het Europees beleid inging omdat deze bedrijven niet volgens
commerciële beginselen hoefden te werken en nog steeds bepaalde voordelen ervaarden in
vergelijking tot private verhuurders. Na onderzoek door een staatscommissie werd besloten dat er
twee opties waren voor het voortbestaan van de Gemeentelijke woningbouwbedrijven: 1) ze
moesten gaan werken zoals private partijen of 2) ze moesten voortaan expliciet voorzien in sociale
woningbouw voor lage inkomens. Aangezien er geen maatschappelijk draagvlak bleek te zijn voor
een sociale sector, onder andere omdat dit werd gezien als stigmatiserend, werd gekozen voor de
eerste optie. De uiteindelijke wetsverandering in 2011 bleek echter zeer onduidelijk: enerzijds stond
beschreven dat de Gemeentelijke woningbouwbedrijven voortaan op een ‘zakelijke manier’
moesten werken, maar anderzijds dat ze ook hun ‘publieke functie’ moesten behouden, i.e. bouwen
wat private partijen niet bouwen (Interview 12; Elsinga & Lind, 2013; Grander, 2015).
In de praktijk resulteerde dit erin dat Gemeentelijke woningbouwbedrijven winstmaximalisatie
meer meenemen in huuronderhandelingen dan voorheen en dat private verhuurders nu ook zelf
onderhandelen om de huren te bepalen. De verschillen tussen publieke en private verhuurders zijn
sinds deze wetswijziging sterk afgenomen. Hoewel er vooral in steden een verschuiving is geweest
naar meer marktachtige relaties tussen huurprijzen in verschillende delen van een stad, heeft dit
niet in zo’n sterke mate plaatsgevonden als door sommigen werd verwacht. Door het gebrek aan
maatschappelijk draagvlak hiervoor is een versterking hiervan ook in politieke discussies maar
beperkt aan de orde gekomen (Interview 12; Elsinga & Lind, 2013; Grander, 2015).
De tweede beleidsmatige beslissing heeft betrekking op de beslissing van de Zweedse staat om de
groei van de schulden van huishoudens in te perken. Deze schulden waren al jaren harder aan het
stijgen dan het besteedbaar huishoudinkomen, wat voor de staat reden was om nieuwe regels op te
leggen na de eerdere liberalisering, zoals hierboven is besproken. Deze maatregelen omvatten naast
de eerder benoemde fictieve rente onder andere een hypotheekplafond (de eerdergenoemde 85
procent, in 2010) en verplichte afbetaling van de lening (in 2015) (The Local, 2016; FI, 2018). Hoewel
deze maatregelen nog zeer recent zijn, kan gesteld worden dat dit voor bepaalde inkomensgroepen
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nieuwe barrières opwerpt voor het kopen van een woning, zoals eerder dit hoofdstuk al werd
besproken.
Lokaal beleid
Op lokaal niveau is het vooral interessant om te kijken hoe de gemeente Stockholm, of in sommige
gevallen de regio Greater Stockholm, reageerde op beleidsmatige veranderingen op nationaal
niveau. De eerste critical juncture hierin is dat bij de landelijke stimulering van het
eigenwoningbezit, de gemeente besloot hier actief aan mee te werken. Huurders van publieke
woningen werden uitgenodigd om hun appartementen te kopen en samen met hun medehuurders
een coöperatie te vormen, mits de helft van de bewoners van het complex hiermee instemden. Dit
gebeurde vervolgens ook op grote schaal, zoals in figuur 24 te zien is. Vooral in aantrekkelijke
gebieden of gebouwen gebeurde dit ook op grote schaal, aangezien deze woningen vaak onder de
marktwaarde werden verkocht (Andersson & Turner, 2014).
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Fig. 24 Verschuivingen in de woningvoorraad van Stockholm tussen 1960 en 2015, excl. koopwoningen (SCB; Interview 2).

Met een lokale centrumrechtse meerderheid bleef de stimulering van coöperatief bezit, ofwel
eigenwoningbezit voor appartementen, de norm in de gemeente. Na nieuwe verkiezingen in 2014
werd echter een meerderheid gevormd door de Sociaaldemocraten, de Linkse Partij, de Groene
Partij en de Feministische Partij, die als doel stelde dat in de toekomst de helft van de
woningvoorraad weer uit huurappartementen moest bestaan. Daarnaast werd bepaald dat er in
2020 40.000 nieuwe woningen bijgebouwd moesten zijn, wat uitkomt op een jaarlijkse productie
van 8.000 woningen, een verdubbeling van wat er toen werd gebouwd. Gemeentelijke
woningbouwbedrijven werd opgedragen minstens 1.850 woningen per jaar te leveren (Aysegul,
2015; Länsstyrelsen, 2015; 2017).
Net als in veel andere steden zijn ook in Stockholm bouwprojecten vaker gericht op specifieke
groepen, zoals studenten of ouderen, of wordt op andere manieren geëxperimenteerd met nieuwe
modellen. Een initiatief van het Gemeentelijk Woningbouwbedrijf Familjebostäder is de
introductie van een ‘vriendencontract’. Hiermee krijgen twee vrienden die bereid zijn samen te
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wonen de mogelijkheid om hun wachttijden te combineren voor bepaalde appartementen,
waarmee hun kansen op de wachtlijst worden vergroot (Aysegul, 2015; Länsstyrelsen Stockholm,
2015; 2017).

6.3

Contextaspecten

Concepten en ideologieën
Opvallend aan de Zweedse huisvestingscultuur is in hoeverre het sociaaldemocratische concept dat
‘alle woningen voor iedereen toegankelijk moeten zijn’ nog altijd een belangrijke rol speelt in hoe
Zweden naar huisvestingsbeleid kijken. Doelgroepenbeleid, vooral wanneer gebaseerd op inkomen,
wordt met argusogen bekeken, zoals in een van de interviews naar voren kwam met een
voorbeeldproject in Gotenburg, waar men zonder succes probeerde woningen voor lage inkomens
te reserveren (Interview 12). Hoewel er sociale voorzieningen zijn om echt hulp behoevende
huishoudens niet dakloos te laten worden, wordt een aparte sociale sector door deze denkwijze niet
als acceptabel geacht in de maatschappelijke discussies (Interview 2, 12). Dit is ook terug te zien in
de keuze voor het verzakelijken van de Gemeentelijke woningbouwbedrijven, zoals eerder dit
hoofdstuk is beschreven. Het wordt nog altijd verondersteld dat een sociale sector voor lage
inkomens zal leiden tot stigmatisering van deze groepen (Hedman, 2008, Interview 12). Het is
belangrijk om dit bij analyses van de Zweedse woningmarkt in het achterhoofd te houden, omdat
het deels de bepaalde beleidskeuzes van het verleden verklaart.
Organisaties en instanties
De eerste belangrijke instanties op de Stockholmse woningmarkt zijn de gemeentes in de regio.
Naast hun planningsmonopolie bezitten zij een aanzienlijk deel van de grond in het grondgebied,
wat hun sturende rol versterkt. Deze grond is niet altijd uitgeefbaar – dit omvat ook gronden voor
verkeer en publiek groen – maar eerder onderzoek beargumenteert dat ze hiermee nog altijd een
belangrijke onderhandelingspositie hebben (Koglin & Petterson, 2017; Caesar et al., 2013). De
planningspraktijk in Zweden is vergelijkbaar met die van Nederland in dat vergunningen worden
afgegeven

voor

gedetailleerde

ontwikkelingsplannen,

die hiervoor

moeten

voldoen aan

‘bestemmingsplannen’. Echter legt deze vergunning, net als in Nederland, geen plicht tot bouwen
op, waardoor goede onderhandelingen met de marktpartijen nog altijd belangrijk blijven. Het
initiatief tot een ontwikkeling ligt over het algemeen vooral bij de marktpartijen (Koglin &
Petterson, 2017).
Daarnaast is het voor het analyseren van de huursector belangrijk om de rol van de
Huurdersvereniging en de collectieve onderhandelingen te begrijpen, die beide sterk zijn ingebed
in

de

Zweedse

huisvestingscultuur.

De

historische

keuze

voor

een

collectief

onderhandelingssysteem kan worden verklaard doordat huisvesting niet alleen werd gezien als een
essentieel onderdeel van een verzorgingsstaat, maar woningbouw ook werd gezien als belangrijk
onderdeel van het arbeidsmarktbeleid, aangezien de noodzakelijke woningbouw veel banen zou
opleveren. Omdat de arbeidsmarkt al langere tijd collectieve onderhandelingen gebruikte, zoals ook
in Nederland en België nog steeds gebeurt, werd dit gezien als een logische keuze voor
prijsregulering van de huurmarkt (Hedman, 2008). Hoewel dit proces officieel is onderworpen aan
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de Huurprijs Onderhandelingswet, maakt het meer gebruik van zachte wetgeving dan van harde
wetgeving (Interview 12; SABO, 2013).
Andere instanties die sterk zijn ingebed in de Zweedse wooncultuur zijn de coöperaties. Hoewel elk
gebouw in principe een eigen coöperatie vormt, waarbij de bewoners jaarlijks democratisch het
bestuur kiezen, zijn de meeste hiervan aangesloten bij HSB Riksförbund of Riksbyggen. Deze
organisaties, die ook actief zijn als bouwbedrijven, behartigen de belangen van de aangesloten
coöperaties en voeren vaak de administratieve taken uit. HSB is de oudste en de grootste: opgericht
in 1923, met 624 duizend aangesloten leden en 340 duizend appartementen (HSB, 2017). Net als de
Huurdersvereniging werken ze met lokale afdelingen met elk hun eigen bestuur en management
en ook hier is hun invloed terug te herleiden naar hun rol in de naoorlogse woningbouwboom
(Andrusz & Bengtsson, 1999). Deze organisaties worden over het algemeen goed vertrouwd en
verklaren via hun hogere sociale controle en lokale regelementen deels waarom onderverhuur in
deze sector minder voorkomt dan in de huursector.
Marktinvloed
Een van de redenen dat prijzen zo snel zijn gestegen de afgelopen jaren is dat Stockholm een van
Europa’s snelst groeiende regio’s is, met in de afgelopen 10 jaar een bevolkingstoename van meer
dan 320 duizend inwoners. De stad zet zichzelf neer als een van de meest innovatieve regio’s in de
wereld; terecht volgens een Bloomberg studie uit 2017 die wijst naar de successen van startups als
Spotify en Skype. Het is een van de beste steden om een startup te beginnen, heeft goede
universiteiten (ook internationaal bekeken) en steeds meer buitenlandse bedrijven raken
geïnteresseerd in de stad, waardoor buitenlandse investeringen hard zijn gestegen. Dit alles heeft
ook effecten gehad op de werkgelegenheid in de stad: alleen al kijkend naar de vraag voor
werknemers door buitenlandse bedrijven is deze hard gestegen. In 2000 werkten nog 130 duizend
mensen in Stockholm voor buitenlandse bedrijven en in 2017 was dit aantal gestegen tot 210
duizend mensen (Invest Stockholm, 2017). Al deze werknemers hebben echter ook huisvesting
nodig, wat problematisch kan zijn zoals het eerdergenoemde voorbeeld van Spotify illustreert.
Daarnaast ervaart Zweden een grote immigratiegolf uit het Midden-Oosten, in het bijzonder uit
Syrië. In 2017 gaf het land bijna 69 duizend immigranten uit 160 landen een Zweeds
staatsburgerschap, wat een toename was van 14 procent vergeleken met 2016 (SCB, 2018a). Vooral
immigranten hebben echter vaak extra ondersteuning nodig doordat ze bijvoorbeeld de taal niet
spreken, wat integratie en het vinden van huisvesting en werk bemoeilijkt.
Naarmate Stockholm groeit zal de vraag naar huisvesting, en dus de prijs hiervan, verder stijgen.
Naar verwachting zal de bevolking van Greater Stockholm in 2030 de 2,6 mln. inwoners zijn
gepasseerd (Stockholm län, 2017).

6.4

Conclusie

De woningmarkt van Stockholm ervaart sinds de jaren ’90 steeds meer schaarste en krapte,
waardoor prijzen zijn gestegen en de betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn afgenomen. Naast de
hogere prijzen in zowel de huur- als de koopsectoren, is toegang tot deze sectoren moeilijker
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geworden door deels deze krapte en deels veranderingen in de hypotheekbeperkingen. Desondanks
is er sprake van relatief lage woonkosten in de stad, die het landelijk gemiddelde nog niet
overstijgen. Hoewel de woningkwaliteit in de stad van hoog niveau is, wordt het vergeleken met de
andere casussen in dit onderzoek gekenmerkt door kleinere woningen. Daarnaast kan het vooral op
de illegale tweedehands markt moeilijk zijn om een goed beeld te krijgen van de woonstandaarden,
vooral bij woningen bewoond door immigranten, die een relatief makkelijk slachtoffer zijn voor
dubieuze verhuurders.
Omdat de maatschappelijke discussie het nog niet specifiek heeft over de positie van
middeninkomens is het moeilijk om hier uitspraken over te doen. Uit interviews komt echter naar
voren dat deze over het algemeen op de koopmarkt nog redelijk goede kansen hebben, hoewel het
wel nodig is om een bepaald vermogen op te bouwen. Huren op de huurmarkt zijn nog relatief
betaalbaar afhankelijk van waar in de stad men wil wonen, maar als huishoudens nog niet voldoende
wachttijd hebben opgebouwd zijn ze sterk afhankelijk van sociale netwerken in de stad.
De hervormingen op het sociaaldemocratisch beleid door een centrumrechtse regering in de jaren
’90 hebben een grotere focus gelegd op het eigenwoningbezit of coöperatief wonen, waar het lokaal
beleid actief in mee is gegaan. Beleidsveranderingen voor de gemeentelijke woningbouwbedrijven
leidde tot huurverhogingen, waardoor veel huishoudens hun heil probeerden te zoeken in de
koopsector.

Bijna

tegelijkertijd

werden

hier

echter

extra

beperkingen

opgelegd

aan

hypotheekverstrekking, die opgebouwd kapitaal belangrijker maakte voor het krijgen van een
hypotheek dan alleen het inkomen. Vooral voor lage middeninkomens maakt dit de situatie
problematisch, waardoor ze gedwongen in de huursector moeten blijven. Hoe de nieuwe focus op
een grotere lokale huursector de situatie in de toekomst zal beïnvloeden zal nog moeten blijken.
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7.

VERGELIJKING

In dit hoofdstuk staat de vergelijking tussen de drie steden centraal. Eerst worden de
karakteristieken van de woningmarkten vergeleken. Vervolgens worden de beleidskeuzes en
hiervoor relevante contextaspecten naast elkaar gelegd. Tot slot wordt de positie van
middeninkomens in de drie steden vergeleken.

7.1.

Karakteristieken van de woningmarkten

Om de woningmarkten van de drie onderzochte steden met elkaar te vergelijken zijn de
belangrijkste kenmerken voor de drie steden naast elkaar gezet. Hierbij wordt de eerder gebruikte
driedeling Betaalbaarheid, Woningkwaliteit en Beschikbaarheid gehanteerd.
Woningvoorraad en betaalbaarheid
De steden verschillen sterk van elkaar als de samenstelling van de woningvoorraden worden
vergeleken. Amsterdam heeft verreweg de grootste sociale huursector van de drie steden en het
laagste aandeel eigenwoningbezit en vrije huur. Antwerpen heeft de grootste vrije huursector, die
iets groter is dan het eigenwoningbezit, en heeft juist een zeer beperkte sociale huursector. De
segmenten van de woningvoorraad in Stockholm zijn op het eerste gezicht moeilijk te vergelijken
met die van Amsterdam en Antwerpen. Er is geen afgebakende sociale huursector, maar in plaats
daarvan wordt de hele huursector gereguleerd, zowel bij woningen van gemeentelijke
woningbouwbedrijven als particuliere verhuurders en toegankelijk voor alle inkomensgroepen.
Daarnaast heeft de stad een omvangrijke coöperatieve sector, wat in de praktijk in bijna alles
overeenkomt met eigenwoningbezit. In Stockholm zijn er dus de facto maar twee marktsegmenten,
huur en koop, waarbij meer dan de helft van de markt bestaat uit eigenwoningbezit. In alle drie de
steden bestaat de voorraad voor het grootste deel uit appartementen, met het laagste aandeel
hiervan 71 procent in Antwerpen.
100%
75%
50%
25%
0%
Amsterdam
Sociale/gereguleerde huur

Antwerpen
Vrije huur

Stockholm
Eigenaar-bewoner

Fig. 25 Woningvoorraden in Amsterdam, Antwerpen en Stockholm (eigen bewerking a.d.h.v. eerdere bronnen).
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De onderzochte aspecten voor betaalbaarheid zijn weergegeven in figuur 26. De bedragen in
Stockholm zijn voor deze vergelijking omgerekend van SEK’s naar euro’s.
BETAALBAARHEID
Prijs sociale/gereguleerde huur
per maand
Prijs vrije huur per maand
Prijs koop

Besteedbaar
inkomen
1 Voor

Antwerpen

Stockholm

€ 489

€ 296

€ 886 | 9.056 SEK

€ 651

–

€ 199.553

€ 358.403 | 3.662.000 SEK

€ 260.673

€ 583.212 | 5.959.000 SEK

23,5%

22%

20,7%

19,3%

15%1

20,7%

Lokaal

€ 26.900

€ 17.340

€ 46.840 | 584.400 SEK2

Landelijk

€ 27.900

€ 18.9701

€ 44.654 | 461.800 SEK

Appartement
Eengezinswoning

Woonquote

Amsterdam

Uitgaven aan
wonen
Landelijk

€ 1.160
€ 407.670

2

Vlaanderen; Prijzen voor Groot Stockholm

Fig. 26 Betaalbaarheid in de casussen (eigen bewerking a.d.h.v. eerdere bronnen).

Wat opvalt is dat Antwerpen in alle woningmarktsectoren qua prijzen het goedkoopst is. De
gereguleerde sector is hier verreweg het goedkoopst, wellicht omdat huren hierin worden bepaald
aan de hand van het huishoudinkomen. De Stockholmse gereguleerde sector komt veel duurder uit
dan in Amsterdam en Antwerpen, met een gemiddelde huurprijs die in Nederland al boven de
liberalisatiegrens zou zijn. Dit is echter ook logisch aangezien huurregulering in Zweden de
standaard is, terwijl dit in Nederland en Vlaanderen specifiek voor lage inkomens wordt toegepast.
De vrije sector huurprijzen liggen in Amsterdam bijna twee keer zo hoog als in Antwerpen. Hoewel
ook in Stockholm in de praktijk buiten het gereguleerde systeem om wordt verhuurd, is het
onduidelijk hoe groot deze sector is en is maar beperkt inzicht in de prijzen die hierin worden
gevraagd, hoewel het bekend staat als zeer duur. Hoewel het in Zweden mogelijk is om onder
voorwaarden onder te verhuren, waarbij de huurprijs ook gereguleerd blijft, heeft de krapte in
Stockholm gezorgd voor een substantiële ‘illegale’ markt waar in principe marktprijzen worden
gevraagd.
Om verdere uitspraken te kunnen doen over de betaalbaarheid van het wonen in de steden, is
gekeken naar hoe de stedelijke woonquotes zich verhouden tot de landelijke woonquotes. De
Stockholmse woonquote, de laagste van de drie steden, blijft opvallend genoeg hetzelfde als de
landelijke quote, wat aangeeft dat huishoudens ondanks de hogere prijzen in Stockholm hier geen
groter aandeel van hun inkomen aan wonen uitgeven. Dit wordt enerzijds verklaard door de hogere
gemiddelde inkomens in Stockholm, vergeleken met het landelijk gemiddelde. Daarnaast
profiteren eigenaar-bewoners momenteel van de gunstige rente en kunnen alle verhuurders, dus
ook de publieke, minimumeisen stellen aan het inkomen van potentiële huurders. Hierdoor blijven
de relatieve woonlasten dus beperkt.
In Amsterdam en Antwerpen ligt de woonquote hoger dan landelijk gezien, waarbij het verschil
vooral in Antwerpen aanzienlijk is terwijl in beide gevallen het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen
maar iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde (ongeveer duizend euro). Hierbij ligt de verklaring
dan ook in hoe lage inkomenshuishoudens zijn gehuisvest in de stad. In Amsterdam wonen de
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meeste lage inkomenshuishoudens in de grote sociale huursector, waardoor zij dus niet veel meer
aan woonlasten betalen dan andere sociale huurders in Nederland. In Antwerpen is de sociale sector
echter zeer klein terwijl er veel lage inkomenshuishoudens in de stad wonen. Hierdoor woont een
aanzienlijk deel van deze huishoudens in de vrije huursector, waardoor ze een groter aandeel van
hun inkomen aan woonlasten moeten besteden.
Kwaliteit
De aspecten voor woningkwaliteit zijn hieronder weergegeven in figuur 27.
KWALITEIT

Amsterdam

Gemiddeld woonoppervlak
Gemiddelde woningbezetting
Kwaliteitswaarborging

76

m2

Antwerpen
110

m2

Stockholm
61-70 m2

1,97

2,10

2,20

Breed

Minimaal

Breed

Fig. 27 Woningkwaliteit in de casussen (eigen bewerking a.d.h.v. eerdere bronnen).

Het eerste wat opvalt bij de vergelijking van de steden is dat woningen in Antwerpen een aanzienlijk
groter gemiddeld woonoppervlak hebben dan Amsterdam en Stockholm. Hoewel naar voren kwam
dat er in Antwerpen een verkleinende trend is door opsplitsing van eengezinswoningen, is dit
vergeleken met de andere steden nog geen duidelijk probleem. Het gemiddeld woonoppervlak ligt
in Antwerpen nog steeds 34 vierkante meter hoger dan in Amsterdam. Toch blijft de
woningbezetting over de steden gelijk, met twee personen per huishouden, wat volgens verwachting
is aangezien in alle steden het aandeel eenpersoonshuishoudens relatief hoog is. In Antwerpen
hebben huishoudens dus per persoon de meeste woonruimte.
De technische woningkwaliteitsborging is echter beter geregeld voor Amsterdam en Stockholm. In
Nederland en Zweden worden hiervoor hogere minimale kwaliteitseisen vastgelegd in de wet dan
in Vlaanderen, waar deze lage minimumeisen vooral in de Antwerpse private huursector voor
kwaliteitsproblemen zorgt. De gemeente kan hier maar beperkt tegen optreden, omdat dit op
gewestniveau is bepaald. Als de problemen inderdaad groot genoeg zijn hiervoor, betekent dit
daarnaast dat de woning onbewoonbaar wordt verklaard, wat vervolgens voor de huurder
problematisch is. In Amsterdam wordt de eigenaar eerst aangeschreven – tenzij het zeer ernstige
problemen zijn – en wordt ze een kans gegeven om verbeteringen uit te voeren. In het geval van
huurwoningen kan een slechte woningkwaliteit daarnaast leiden tot huurverlaging, waardoor de
verhuurder eerder geneigd is de verbeteringen binnen een bepaalde termijn uit te voeren. Hierdoor
wordt de stap tot een melding maken van gebreken ook wat kleiner voor huurders, aangezien ze
niet direct zonder woning zullen komen te zitten.
Toegankelijkheid
De aspecten voor toegankelijkheid zijn hieronder weergegeven in figuur 28. Omdat informatie
hiervoor voornamelijk uit interviews en eerder onderzoek is verzameld, bevat deze kernwoorden
in plaats van cijfers.
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TOEGANKELIJKHEID
Toegang tot
gereguleerde huursector

Toegang tot vrije
huursector

Toegang tot koopsector

Amsterdam

Antwerpen

Stockholm

Vaste inkomensgrens;
Middensegment voor
doorstromers uit
sociale huur
Zeer klein
middenhuursegment
(6,4%);
Erg duur

Inkomensgrens o.b.v.
gezinssituatie;
Voorrang voor
hoogste nood
Toegankelijk;
Voldoet voor
middeninkomens niet
aan woonwens

Universeel toegankelijk;
Wachttijd rond 10 jaar

Erg duur;
Strengere
hypotheekeisen

Sterk gestimuleerd;
Voldoet voor
middeninkomens niet
aan woonwens

Tweedehands
contracten soms
gereguleerd;
Substantiële illegale en
dure huurmarkt;
Insider-outsider
problematiek
Duur;
Hypotheken betaalbaar,
maar…;
Strenge toekenningseis
met fictieve rente;
Toegang afhankelijk van
eigen bijdrage

Fig. 28 Toegankelijkheid van de casussen (eigen bewerking a.d.h.v. eerdere bronnen).

In Amsterdam en Antwerpen zijn de sociale huursectoren in principe ontoegankelijk voor
middeninkomens. In de eerste plaats komt dit door de inkomensgrenzen die hierin van toepassing
zijn. Hoewel de Nederlandse wetgeving toewijzing aan een beperkt aandeel middeninkomens
toelaat, maken woningcorporaties hier vrijwel geen gebruik van. Een aantal corporaties biedt wel
woningen uit hun niet-DAEB-sector met voorrang aan middeninkomens aan, maar dit aanbod is
zeer klein en de eerste voorrang wordt gegeven aan doorstromers uit sociale huurwoningen. In
Antwerpen wordt voorrang gegeven aan de sterkste hulp behoevenden, waardoor hier juist nog
minder kans is op toegang tot deze sector. In Stockholm is geen sociale sector, maar is de
gereguleerde sector voor alle inkomensgroepen toegankelijk. Krapte op de markt zorgt er echter
voor dat deze grotendeels op slot zit. Wachttijden zijn zo sterk opgelopen dat zelfs personen die
zich zo vroeg mogelijk hebben ingeschreven (vanaf 18 jaar) vaak alsnog tijdelijk moeten onderhuren
of thuis moeten blijven wonen tot ze via dit systeem in aanmerking komen voor een woning.
De vrije huursector zou in alle steden theoretisch gezien toegankelijk moeten zijn voor
middeninkomens, maar de mate waarin dit in de praktijk ook het geval is verschild. In Antwerpen
zijn de huurprijzen in principe betaalbaar, maar komt het soort woning nog niet overeen met de
woonwensen van middeninkomens. Kwalitatief betere woning die hier soms wel aan voldoen liggen
vaak al in het duurdere nieuwbouw segment. In Amsterdam is de vrije huursector dermate klein dat
prijzen hier zeer hoog liggen en hoewel in Stockholm huurprijzen in principe gereguleerd zijn,
zorgt de krapte op de markt voor een substantiële illegale huurmarkt waar huurprijzen veel hoger
liggen en waar het vinden van een woning steeds meer afhankelijk is van een eigen lokaal netwerk.
In Amsterdam en Stockholm zijn dus sprake van financiële barrières tot de vrije huursector, door
de krapte die hierop aanwezig is, terwijl in Antwerpen middeninkomen huishoudens wel zouden
kunnen huren, maar dit nog niet willen.
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Ook in de koopsector blijft Antwerpen het meest toegankelijk, door de vele fiscale en niet-fiscale
stimuli die de Vlaamse overheid hiervoor biedt. In Stockholm zou de koopsector ondanks de hoge
prijzen en verplichte eigen bijdrage nog relatief toegankelijk zijn, ware het niet voor de hoge risicobeperkende maatregelen die de toegang tot een lening beperken. Hierdoor krijgen huishoudens
met genoeg betaalruimte soms alsnog geen toegang tot de koop- of coöperatieve sector en moeten
ze gedwongen blijven huren.
In Amsterdam zorgen, naast de hoge woningprijzen, nog een aantal andere factoren voor de
moeilijke toegang tot de koopmarkt. Ten eerste de veranderde regels met betrekking tot
hypotheken die een insider-outsider probleem creëren: verkopende huishoudens moeten een
hogere koopprijs krijgen om hun leningen af te kunnen betalen, maar vooral starters kunnen deze
prijzen niet opbrengen door de verkleinde leenruimte en hebben geen eigen vermogen om het
verschil te overbruggen. Ten tweede zorgen nieuwe verdienmodellen voor meer geïnteresseerden
op de koopmarkt dan alleen (toekomstige) eigenaar-bewoners, zoals beleggers die woningen kopen
om vervolgens te verhuren. Dit zorgt voor meer concurrentie op de markt, wat ook de prijzen
verder verhoogt.

7.2.

Beleidsontwikkelingen en context

Kijkend naar de beleidsontwikkelingen en contextaspecten die deze markten hebben gevormd,
vallen twee dingen op aan de casussen. Enerzijds dat Vlaanderen sinds de keuze voor de stimulering
van het eigenwoningbezit hier geen significante veranderingen in heeft aangebracht, waarmee een
anti-urbane houding is versterkt onder de bevolking. Anderzijds is opvallend hoe vergelijkbare
geschiedenissen, met daarin op hoofdlijnen vergelijkbare beleidskeuzes, in Nederland en Zweden
uiteindelijk bij hetzelfde ‘probleem’ in andere beleidskeuzes resulteren.

Fig. 29 Beleidsontwikkelingen in de casussen (eigen bewerking).

Het onveranderd beleid van Vlaanderen
Ten eerste het stabiele beleid van Vlaanderen en de effecten hiervan op Antwerpen. Al sinds de
industrialisatie zijn Vlaamse huishoudens gestimuleerd om buiten de steden te gaan wonen, bij
voorkeur in een door henzelf gebouwde woning. Hoewel dit eerst een bewuste beleidskeuze was –
met onder andere als doel het tevreden houden van de arbeidersklasse en het leefbaar en gezond
houden van de steden – zorgde de combinatie met economisch beleid, een onafgebroken
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bescherming van deze visie door christelijke overheden, uiteindelijke inbedding in andere aspecten
van de verzorgingsstaat en natuurlijke gewenning ervoor dat deze woonvorm nog steeds als de
enige verantwoorde woonkeuze wordt gezien. Echter heeft dit er ook voor gezorgd dat de bevolking
van Antwerpen voor een aanzienlijk deel bestaat uit huishoudens die financieel (nog) niet in staat
zijn om deze woonkeuze te maken; zij die het geld hebben verhuizen juist weg van de stad. Hoewel
de

woningmarkt
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Antwerpen

theoretisch gezien

dus
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barrières

opwerpt

voor

middeninkomens, wordt vooral bij gezinsvorming dus nog steeds gekozen voor buitenstedelijk
wonen.
Deze anti-urbane houding is veel minder aanwezig in Nederland en Zweden, waar het woonbeleid
tijdens de industrialisatie en de naoorlogse stadsvernieuwing juist focuste op het verbeteren van de
stedelijke woningvoorraad door regulering van de kwaliteit. Hoewel dit in Nederland in eerste
instantie succesvoller was dan in Zweden, waar pas na de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijke
stappen konden worden gemaakt, verklaart dit ook waarom de kwaliteitswaarborging in deze
landen op een veel hoger niveau ligt dan in Vlaanderen. Daar was een van de stimuleringsmethoden
voor het eigen woningbezit juist het zo min mogelijk reguleren van hiervoor noodzakelijke
activiteiten, waaronder kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening, om de kosten laag te houden. Zoals
in hoofdstuk 5 werd beschreven werd in Vlaanderen later ook de private huursector gedereguleerd,
wat vooral in het voordeel van de eigenaren was.
Hoewel Nederland ook een periode kende waarin suburbanisatie werd gestimuleerd, met het
‘gebundelde deconcentratie beleid’, werd dit juist weer teruggedraaid toen bleek dat deze spreiding
zorgde voor onder andere omvangrijke pendelstromen en een eenzijdige stedelijke bevolking met
veel alleenstaanden en weinig gezinnen – effecten die Vlaanderen ook kent, maar tot dusver
beleidsmatig accepteert. Hoewel Vlaamse academici het erover eens zijn dat deze ruimtelijke
ordening niet duurzaam is en anders geregeld zou moeten worden, mist de algemene
maatschappelijke wil om dit te veranderen. Onder een aantal groepen begint de stad weer wat aan
populariteit te winnen, zoals jongeren die besluiten wat langer in de stad te blijven en welvarende
ouderen die dichter bij de voorzieningen willen wonen, maar het blijft moeilijk om jonge gezinnen
in de stad te houden en hen te overtuigen van de voordelen van stedelijk wonen. Hierdoor blijft de
bevolking van Antwerpen vooralsnog relatief arm en de woningmarkt onaantrekkelijk voor
middeninkomens.
Nederland en Zweden – hervorming van de publieke sector
Zoals hiervoor al werd gezegd is het opvallend dat de beleidsontwikkelingen van Nederland en
Zweden op hoofdlijnen lange tijd vergelijkbaar waren. Zo werd universeel toegankelijke publieke
woningbouw – via woningcorporaties in Nederland en gemeentelijke woningbouwbedrijven in
Zweden – in beide landen belangrijk tijdens de naoorlogse periode, waarna deze sectoren in de
jaren ’90 (deels) werden geprivatiseerd, onder andere door stopzetting van overheidsfinanciering
met de bruteringsoperatie in Nederland en stopzetting van subsidies en andere voordelen voor de
sector in Zweden. Vervolgens ontvingen beide overheden in dezelfde periode een klacht dat hun
sociale/gereguleerde sectoren niet in lijn zou zijn met het Europees mededingingsbeleid, waarna ze
deze sectoren hebben hervormd. De gekozen beleidskeuzes hierbij verschillen echter drastisch:
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Nederland koos om de sociale sector in principe alleen nog toegankelijk te maken voor lage
inkomens,

terwijl

Zweden

koos

om

de

gemeentelijke

woningbouwbedrijven

juist

te

commercialiseren, waardoor ze haar non-profit sector verloor.
In Nederland was al langer sprake van discussies over de rol van woningcorporaties. De argumenten
in de klacht over de sociale sector sloten goed aan bij de wens het toenmalige kabinet om het
huurbeleid te liberaliseren. De conservatief-liberale regering die in 2010 beëdigd werd vond
daarnaast dat de sociale huursector te groot was en dat te veel midden- en hoge inkomens hier
gebruik van maakte. Het instellen van inkomensgrenzen en scheiden van DAEB en niet-DAEBactiviteiten was dus een goed begin om hun wensen te verwezenlijken. Daarnaast moesten hogere
huurverhogingen voor hogere en middeninkomens in de sociale sector hen stimuleren sneller naar
een vrije sector huurwoning of koopwoning te verhuizen.
Voor de Zweedse overheid was deze keuze vrij vanzelfsprekend. De enige andere optie, zoals werd
gevonden, was om de publieke sector te hervormen naar een sociale sector, alleen toegankelijk voor
lage inkomens. Dit was niet alleen tegenstrijdig met het overstijgend beleidsdoel om zoveel mogelijk
universeel beleid te voeren, maar werd ook maatschappelijk niet gedragen. Het uiteindelijke
compromis dat gemeentelijke woningbouwbedrijven op een commerciële manier moeten werken,
maar met een maatschappelijk doel zorgt in de praktijk echter voor verwarring, doordat
verschillende actoren dit ook verschillend interpreteren. Toch zijn de verwachte huurprijsstijgingen
maar beperkt gebleven.
Kijkend naar de gevolgen van deze hervormingen voor middeninkomens kan gesteld worden dat
zij de verliezers zijn in het Nederlandse systeem en de winnaars in het Zweedse systeem. In
Nederland ontbrak het aan een middenhuursegment en was de koopmarkt al snel te duur voor
vooral lage middeninkomens. Hoewel middeninkomens dus buiten de sociale huursector worden
gehouden en zittende huurders worden gestimuleerd weg te verhuizen zijn er voor hen in
Amsterdam onvoldoende alternatieven. In Zweden hoeven middeninkomen-huurders echter niet
te vrezen voor plotselinge huurverhogingen, en blijft de voorraad theoretisch gezien beschikbaar
voor ze. Prijsverhogingen door renovaties, een recente trend die ook in hoofdstuk 6 werd
besproken, zou zelfs kunnen betekenen dat er meer woningen voor middeninkomens overblijven
doordat lage inkomens ze niet meer kunnen betalen.

7.3.

Middeninkomens op de woningmarkten

Kijkend naar de posities van middeninkomens op de onderzochte woningmarkten valt als eerste op
dat hoewel de Antwerpse woningmarkt zowel betaalbaar als toegankelijk is voor deze doelgroep,
middeninkomens zelf nog geen interesse hebben in de stad als (permanente) woonplek. De stad
heeft vooral moeite met het aantrekken van financieel draagkrachtige gezinnen, omdat het
woningaanbod niet voldoet aan hun woonwensen. Deze trend is in zekere mate ook in Amsterdam
en Stockholm aanwezig. Dit is dus deels ook een algemene trend waarbij steden moeite hebben om
geschikte gezinswoningen te bieden. Echter wordt deze trend in Antwerpen wel versterkt door de
Vlaamse wooncultuur, waarbij een buitenstedelijke eigen woning nog steeds de voorkeur heeft, en
door de relatief slechte kwaliteit van de private huurmarkt. Dit zorgt ervoor dat veel
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middeninkomens uit de stad vertrekken wanneer mogelijk en lage inkomens juist gedwongen
blijven.
Stockholm en Amsterdam ervaren daarentegen juist een sterke trek naar de stad, waardoor de
krapte op de woningmarkt is toegenomen – en wordt versterkt door te lage bouwvolumes de
afgelopen jaren – en prijzen zijn gestegen. In Stockholm heeft dit geleid tot lange wachttijden voor
de gereguleerde huursector en gestegen prijzen in de onderverhuurmarkt. De toegang tot de
huurmarkt is steeds meer afhankelijk van het persoonlijk netwerk in de stad. De Amsterdamse
gereguleerde huursector is echter ontoegankelijk voor middeninkomens. Van de geboden 10 à 20
procent toegang voor midden en hoge inkomens tot de sector wordt vrijwel geen gebruik gemaakt
door de corporaties. Waar Stockholmse middeninkomens met familie in de regio dus eventueel de
wachttijd zouden kunnen uitzitten, mits ze zich zo snel mogelijk hadden ingeschreven, is ook dit
geen optie in Amsterdam. De vrije huursector is in Amsterdam daarnaast dermate klein dat prijzen
hier onbetaalbaar zijn geworden voor middeninkomens, waardoor ook deze sector voor velen geen
optie zal zijn.
Op de koopmarkt zijn de posities van middeninkomens in beide steden de afgelopen jaren
verslechterd. Enerzijds zijn ook hier prijzen de afgelopen jaren sterk gestegen en anderzijds hebben
beide landen maatregelen genomen in de hypotheeksector. Op de Stockholmse woningmarkt
kunnen strengere toelatingseisen ervoor zorgen dat huishoudens geen toegang krijgen tot een
hypotheek, ondanks dat ze deze theoretisch gezien wel kunnen betalen. Om dit te vermijden is het
eigen vermogen belangrijker geworden. In Amsterdam zorgen nieuwe landelijke voorwaarden voor
een insider-outsider probleem, waarbij koopstarters onder de nieuwe voorwaarden minder
bestedingsruimte hebben dan verkopers vragen. Meer concurrentie op de Amsterdamse koopmarkt
door onder andere kapitaalkrachtige beleggers versterkt dit probleem.
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8.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk is de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek beantwoord en wordt de rol van
padafhankelijkheid op de onderzochte woningmarkten besproken. Vervolgens zijn op basis van de
hiervoor gemaakte vergelijking van de drie steden aanbevelingen gemaakt om het middensegment
in Amsterdam in de toekomst beter te kunnen waarborgen. Tot slot is gereflecteerd op dit
onderzoek en worden een aantal aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoeken.

8.1.

Middeninkomens als stedelijk struikelblok

In dit onderzoek is gevraagd: hoe toegankelijk zijn de woningmarkten van Amsterdam, Antwerpen en
Stockholm voor middeninkomens en hoe hebben beleidsmatige ontwikkelingen hieraan bijgedragen? Om deze
vraag te beantwoorden is enerzijds gekeken naar de karakteristieken van de woningmarkten van
Amsterdam, Antwerpen en Stockholm en de posities hierop van middeninkomens, en anderzijds
naar hoe overheidsbeleid, landelijke en lokaal, op deze woningmarkten heeft ingegrepen en hoe dit
de posities van middeninkomens heeft beïnvloed. Deze vragen kunnen per casus worden
beantwoord.
Amsterdam
In Amsterdam kunnen middeninkomens maar moeilijk de woningmarkt betreden, of het nu koop,
sociale huur of vrije sectorhuur betreft. De sociale huursector is vanwege wetgeving sinds 2011 niet
meer toegankelijk, de vrije huursector is zeer duur door het kleine aanbod, wat ook geldt in de
koopsector waar daarnaast ook extra concurrentie aanwezig is vanwege nieuwe verdienmodellen
zoals buy-to-let. Hoewel het voor middeninkomens ook voor de beleidswijziging in de sociale
huursector niet makkelijk was om de woningmarkt te betreden, had dit toen meer te maken met de
lange
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betaalbaarheidsproblemen. Daarnaast kent Amsterdam al langer een sterk bipolaire bevolking, met
een groot aandeel lage inkomens en daarnaast een relatief groot aandeel hoge inkomens, maar
weinig middeninkomen huishoudens. Dit komt deels door het historisch grote aandeel sociale
huurwoningen in de stad, en deels door het gebrek aan geschikte gezinswoningen waardoor
middeninkomen-gezinnen sneller elders in de regio gaan wonen waar deze woningen wel aanwezig
(en betaalbaar) zijn.
De invoering van de inkomensgrenzen in de sociale sector, eerst ingevoerd in 2011 en
geformaliseerd in de nieuwe Woningwet in 2015, zorgde ervoor dat middeninkomens in de praktijk
geen gebruik meer konden maken van de sociale sector. Zittende huurders met een
middeninkomen genieten hier nog steeds van betaalbare huren, maar nieuwe middeninkomenwoningzoekenden krijgen geen toegang meer tot deze sector. Hoewel er formeel ruimte is
overgelaten om hen alsnog een woning toe te wijzen, maken corporaties hier vrijwel geen gebruik
van omdat ze deze woningen dan niet meer kunnen toewijzen aan hun primaire doelgroep: lage
inkomens. Ook bij een recente verruiming van deze regeling bleef dit het geval. Vooral in
Amsterdam zorgde dit voor problemen voor middeninkomens, doordat het grote sociale segment
het vrije huursegment in haar totstandkoming beperkte. De combinatie met maatregelen in de
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koopsector als reactie op de financiële crisis, versterkte bij opleving van de markt de
toegankelijkheidsproblemen van de middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt.
Op lokaal niveau probeert de gemeente nu het middenhuursegment bij nieuwbouw te waarborgen
met speciale middenhuurvoorwaarden in de erfpachtcontracten, gecombineerd met een
huisvestingsvergunning op basis van inkomen om scheefwonen te vermijden. Ondanks negatieve
reacties vanuit de markt, kregen de eerste tenders met deze voorwaarden alsnog voldoende
aanmeldingen. Deze ontwikkeling zou dus kunnen leiden tot een betere toegankelijkheid van de
huurmarkt voor middeninkomens, maar vanwege de duur van het bouwproces zal het nog jaren
duren voordat dit merkbaar wordt. Ook in de koopsector zal nieuwbouw voor wat verlichting van
de markt kunnen zorgen, maar net als in de huursector zal dit voorlopig nog niet merkbaar zijn.
Antwerpen
In Antwerpen komt het gebrek aan middeninkomens in de stad opvallend genoeg niet door
financiële, maar door culturele barrières. Hoewel ook hier de sociale sector geen optie is voor
middeninkomens, zijn de vrije huur- en koopsector financieel gezien toegankelijk genoeg voor
middeninkomens. Toch heeft de stad moeite met het aantrekken van deze groep, door het
aanhoudende Vlaamse woonideaal van een buitenstedelijke eigen woning en de relatief slechte
kwaliteit van de private huurvoorraad, die de aantrekkingskracht van de stad als woonplek voor
middeninkomens vooralsnog beperken.
De aanhoudende Vlaamse wooncultuur is het resultaat van een zeer stabiel woonbeleid, waarvan
het grondbeginsel sinds de eerste vaststelling vrijwel ongewijzigd is gebleven: het stimuleren van
eigenwoningbezit onder de bevolking. Hoewel er door de jaren heen wel beleidswijzigingen zijn
geweest, versterkte deze vooral de bestaande beleidsrichting en waren deze vrijwel allemaal in het
voordeel van eigenaar-bewoners. Hoewel prijzen de afgelopen jaren zijn gestegen betekent dit niet
dat de positie van middeninkomens is verslechterd, ondanks dat dit in de maatschappelijke
discussie wel zo wordt beargumenteerd. Integendeel, de toenemende koopkracht, als gevolg van de
economie en door stimuleringsmaatregelen, zorgt juist voor de prijsstijgingen. Een recent
voorbeeld hiervan was de woonbonus, die mede om deze reden nu weer wordt afgebouwd. Vooral
in de koopsector heeft het beleid dus bijgedragen aan een toegankelijke woningmarkt voor
middeninkomens, ook in Antwerpen, en hoewel ook de huursector financieel gezien toegankelijk
is, zorgt de beperkte kwaliteitswaarborging ervoor dat hier vaker sprake is van een mismatch tussen
prijs en kwaliteit. Een toename van kwalitatief betere nieuwbouwwoningen, waar de gemeente ook
actief op inzet, en langzame kentering van de anti-urbane houding bij jongeren zouden in de
toekomst
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Stockholm
Hoewel de recente beleidsbeslissing voor de commercialisering van de Zweedse gemeentelijke
woningbouwbedrijven in principe in het voordeel bleek voor middeninkomens, hebben ook zij
maar beperkte kansen in de Stockholmse gereguleerde huursector door de lange wachtlijsten in de
officiële huursector. Mensen met connecties in de stad hebben een betere positie op de
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woningmarkt, bijvoorbeeld omdat ze eventueel langer bij familie in de regio kunnen blijven, maar
woningzoekenden van buiten de stad zullen al snel gedwongen zijn via de markt van onderverhuur
te huren. Via deze markt wordt zowel legaal als illegaal voor hogere prijzen verhuurd dan in de
‘eerstehands’ sector. Ook hierbij geldt dat mensen met een bestaand netwerk in de stad het
makkelijker zullen vinden om via hun netwerk aan een woning te komen dan buitenstaanders.
Op de koopmarkt worden de kansen van middeninkomens vooral beperkt door de genomen
maatregelen in de hypotheeksector. Strenge toelatingstoetsen met hoge fictieve rentes zorgen
ervoor dat ook wanneer huishoudens realistisch gezien geen betalingsproblemen zouden hebben
bij een hypotheek, ze alsnog worden afgewezen. Hierdoor moeten mensen meer eigen vermogen
inbrengen bij de aankoop van een woning, om de lening te beperken en zo deze afwijzingen te
omzeilen. Nieuwbouw zal ook in Stockholm voor wat verlichting van de markt zorgen, maar
ondanks nieuwe bouwrecords in de afgelopen jaren blijkt het moeilijk om de bevolkingsgroei bij te
benen. De krapte zal waarschijnlijk dus blijven aanhouden.

8.2.

De invloed van padafhankelijkheid

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de invloed die padafhankelijkheid heeft op het
woonbeleid en op de woningmarkt, met de veronderstelling dat genomen beslissingen in het
verleden nog lange tijd gevolgen hebben op de woningmarkt en op latere beslissingen. Het meest
duidelijke voorbeeld hiervan is het Vlaamse woonbeleid, waarvan de grondbeginselen sinds de
eerste huisvestingswet in 1889 vrijwel ongewijzigd zijn gebleven, resulterend in een stabiele
woningmarkt en internationaal bekende wooncultuur. Dit betekent echter niet dat er geen nieuwe
beleidsrichtingen kunnen worden gekozen. Verschillende Europese landen kozen in de jaren ’90
mede dankzij de groeiende economie om hun huisvesting gerelateerde instanties te privatiseren en
het beleid te liberaliseren, vaak met het doel om overheidsuitgaven te beperken. Daarnaast laat dit
onderzoek zien hoe invloeden van buiten het systeem, hier de Europese Unie en het EUmededingingsbeleid, ook
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Om te voldoen aan de Europese regels omtrent vrije concurrentie besloot de Nederlandse overheid
om de toegankelijkheid de sociale huursector te beperken en besloot de Zweedse overheid om de
gemeentelijke woningbouwbedrijven verder te commercialiseren. In beide gevallen leidde dit tot
verstoringen op de markt voor een specifieke doelgroep, vooral in de steden. In Nederland waren
dit de middeninkomens door het gebrek aan een middensegment, met name in de huursector. In
Zweden kamen de lage inkomens in de knel door huurverhogingen en een meer marktgerichte
werkwijze voor nieuwbouw door de gemeentelijke woningbouwbedrijven.
Hoewel het EU-mededingingsbeleid in Nederland en Zweden dus duidelijke veranderingen
teweegbracht in het woonbeleid, moet echter ook benadrukt worden dat in beide gevallen al sprake
was van een trend: in Nederland was al langer sprake van discussies omtrent de rol van
woningcorporaties en hun onduidelijke positie tussen private of publieke instanties en was al langer
een trend gaande van privatisering en liberalisering op de woningmarkt. De ingediende klacht
opende de weg om de al bestaande wens van conservatief-liberale politici voor verdere
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liberalisering van de woningmarkt uit te voeren. Ook in Zweden was al langer een trend gaande
waarbij de gemeentelijke woningbouwbedrijven moesten commercialiseren als gevolg van de
stopzetting van overheidsfinanciering. Ondanks deze ‘interruptie’ van buitenaf in het woonbeleid,
blijft de padafhankelijkheid dus een rol spelen, maar kan wel gesteld worden dat door deze
interruptie mogelijk gewenste veranderingen sneller werden doorgevoerd. Het samenspel tussen
deze externe invloeden en de bestaande padafhankelijkheid, en de gevolgen hiervan voor het beleid
en de woningmarkt, is een interessante invalshoek voor de padafhankelijkheidstheorie.

8.3.

Aanbevelingen voor Amsterdam

Vanuit de vergelijking met Stockholm en Antwerpen zijn aanbevelingen te maken voor Amsterdam.
Alle drie de steden ervaren uitdagingen omtrent het middensegment, waarbij de schaarste op de
markt van Stockholm vergelijkbaar is met die in Amsterdam. Zoals eerder in dit onderzoek al werd
beschreven is de gemeente Amsterdam begonnen met het stellen van vaste voorwaarden voor
middenhuur bij nieuwbouwprojecten, waarvan de eerste fase vooralsnog goed verloopt. In beide
steden zal nieuwbouw voor verlichting op de markt kunnen zorgen, maar dat kost tijd. Daarom is
het ook nuttig om te kijken naar andere mogelijkheden om de woningmarkt van Amsterdam
toegankelijker te maken voor middeninkomens.
Aanbevelingen vanuit de internationale vergelijking
Stockholm laat zien dat uniforme huurprijsregulering voor de gehele huurmarkt nodig kan zijn om
de huursector toegankelijk te houden voor alle inkomensgroepen, waaronder de middengroepen.
De strakke afbakening van de sociale huursector in Nederland zorgt in Amsterdam, waar de helft
van alle woningen in het sociale huursegment valt, dat er geen ruimte meer is voor
middeninkomens. De bouwstop tijdens de crisis heeft vervolgens de huidige schaarste versterkt,
met gestegen prijzen als gevolg. Hoewel ook in Stockholm de schaarste heeft gezorgd voor lange
wachttijden en hoge prijzen – onder andere via het standaard toestaan van onderverhuur in de
huursector voor hogere prijzen – biedt het systeem wel ruimte om te handhaven. De Zweedse casus
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woningcorporaties beter te gaan benutten, wat momenteel nog vrijwel niet wordt gedaan. Daarnaast
kan gekeken worden naar een andere invulling van het huurreguleringssysteem. Als eerste is het in
Zweden opvallend dat de huurprijsregulering de hele huurmarkt betreft, terwijl regulering in
Nederland alleen wordt toegepast op huren tot 710 euro (de liberalisatiegrens, prijspeil 2018). Om
betaalbare huren voor een grotere doelgroep te kunnen waarborgen zou huurregulering een breder
bereik moeten krijgen. Als tweede is het opvallend dat er in de Zweedse huurprijsregulering geen
directe relatie is met de marktwaarde van de woning, maar dat deze zo objectief mogelijk wordt
bepaald aan de hand van de gebruikswaarde. Dit is contrair met het Nederlands beleid, waar de
WOZ-waarde sinds 2015 juist belangrijker is geworden in het puntensysteem. Juist in Amsterdam
zorgt dit ervoor dat huurprijzen hier niet meer mee gereguleerd kunnen worden. Door deze invloed
van de marktwaarde weer te verminderen en terug te gaan naar een puntentelling waar de
gebruikswaarde het sterkste meetelt, zou weer kunnen worden opgetreden tegen buitensporig hoge
huren. Dit zou geen barrière voor nieuwbouw hoeven te betekenen voor ontwikkelaars: in Zweden
leveren nieuwe of gerenoveerde woningen een hogere gebruikswaarde op, doordat de
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gebruikswaarde daar ook afhankelijk is van de leeftijd van aspecten van de woning, zoals de keuken
en badkamer. Nieuwbouwwoningen (en gerenoveerde woningen) komen dus uit op een hogere
gebruikswaarde dan oudere woningen.
Uit de casussen zijn geen directe aanbevelingen te halen om de koopmarkt in Amsterdam
toegankelijk te houden voor middeninkomens. Inleveren op kwaliteit is geen optie, omdat
middeninkomens dan interesse zullen verliezen voor wonen in de stad, zoals Antwerpen ook laat
zien. Hiervoor ondervindt ook Amsterdam te veel concurrentie van de nabije omgeving, zoals
Haarlem en Almere. In de omgeving van Antwerpen is het juist al het geval dat woningen daar vaak
duurder zijn dan in de stad zelf. De bereikbaarheid van de koopsector in Amsterdam voor de
middeninkomens is niet snel oplosbaar, anders dan door een omvangrijke uitbreiding van het
aandeel koopwoningen in Amsterdam. In ieder geval moeten er geen ‘Antwerpse toestanden’
ontstaan, waarbij de lage kwaliteit middengroepen afschrikt. Net als in Antwerpen is het voor
Amsterdam noodzakelijk om blijven in te zetten op het aantrekken van gezinnen, door de
opsplitsing van eengezinswoningen en grotere appartementen te beperken en ook bij nieuwbouw
voldoende geschikte gezinswoningen te waarborgen.
Relatie met bestaande adviezen Nederlands middensegment
Het middensegment is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het maatschappelijk
debat, wat ook heeft geleid tot verschillende adviezen voor vergroting van dit segment, in het
bijzonder de aanbevelingen door Rob van Gijzel aan het kabinet vanuit de Samenwerkingstafel
Middenhuur in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2018)
en de voorgestelde beleidsmaatregelen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (2017).
Kijkend naar deze beleidsmaatregelen kan gesteld worden dat de aanbevelingen van Van Gijzel
vooral voor de korte termijn gelden, en dus minder ingrijpend zijn, terwijl het PBL meer structurele
beleidsveranderingen voorstelt.
Kijkend naar de aanbevelingen vanuit de Samenwerkingstafel Middenhuur valt het op dat
Amsterdam al veel van deze suggesties uitvoert, zoals het specifiek behandelen van het
middensegment in de gemeentelijke woonvisie – in de Woonagenda 2025 – en het lokaal door laten
lopen van de samenwerkingstafel – met het Platform Amsterdam Middenhuur. Daarnaast is het
opvallend dat ook Van Gijzel een uitbreiding van huurbescherming in de vrije sector voorstelt, maar
de uitvoering hiervan aan de verhuurders wil overlaten. Hij geeft aan dat het wenselijk is dat ook
huurders in de vrije huursector eigenstandig aanspraak kunnen doen op bemiddeling door de
Huurcommissie, wat nu niet het geval is aangezien huurders hier momenteel eerst toestemming
voor moeten vragen aan de verhuurder. Verhuurders zouden hiervoor in huurcontracten kunnen
opnemen dat dit mogelijk wordt en dat zij zich vrijwillig zullen committeren aan adviezen van de
Huurcommissie. Echter is het onwaarschijnlijk dat (Amsterdamse) verhuurders dit vrijwillig zullen
doen, omdat zij hier geen belang bij hebben. Hoewel vanuit de internationale vergelijking dus ook
werd voorgesteld om huurregulering uit te breiden, zal de voorgestelde maatregel van Van Gijzel
waarschijnlijk onvoldoende teweegbrengen; hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen in het
huurreguleringssysteem nodig.
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Zoals hierboven al werd gesteld, geeft het PBL vooral aanbevelingen voor structurele
beleidsveranderingen ten behoeve van het middensegment. Opvallend hierbij is echter dat juist
kiezen voor beperking van huurregulering. Maatregelen beogen vooral om investeren in het
middensegment aantrekkelijker te maken, door kosten voor beleggers te beperken en hun
rendement te verhogen, zoals de maatregelen om alle particuliere huurwoningen te liberaliseren
en het fiscaal subsidiëren van private vastgoedbeleggers. Het PBL beargumenteerd dat beleggers
hierdoor sneller geneigd zullen zijn om in het goedkopere middensegment te investeren, maar het
is onwaarschijnlijk dat dit ook in Amsterdam zal leiden tot beter betaalbare huurwoningen, juist
vanwege de populariteit van de stad als woonplek. Zo is ook nu te zien dat liberalisatie van
huurwoningen niet leidt tot een vergroting van het middensegment, maar dat deze woningen direct
in het duurdere segment worden weggezet.

8.4.

Reflectie op het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze waarop verschillende landen en
steden hun woningmarkten toegankelijk trachten te houden voor middeninkomens, door de
karakteristieken van deze woningmarkten en de beleidsontwikkelingen die hier betrekking op
hebben te analyseren, om hier vervolgens uitspraken mee te doen over de gevolgen van dit beleid
op de toegankelijkheid voor middeninkomens. Hiervoor zijn voor de drie casussteden interviews
afgenomen bij relevante onderzoekers en is waar mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare data
over de woningmarkten.
De posities van middeninkomens op de onderzochte woningmarkten zijn in dit onderzoek vooral
beschreven aan de hand van uitspraken uit de expertinterviews, aangezien data specifiek over deze
middeninkomens maar beperkt aanwezig was. Om deze posities in een vervolg- of vergelijkbaar
onderzoek concreter te maken zou meer kwantitatieve data hierover een goede aanvulling zijn.
Nuttige data zou bestaan uit informatie over hoe middeninkomens in de onderzoeksteden wonen
– huur of koop, grootte woning, woonkosten, et cetera – vergelijken met lage of hoge inkomens en
vergelijken met middeninkomens op landelijk niveau, en informatie over de verhuiswensen en
slaagkansen van middeninkomens. Door dit door te tijd heen te onderzoeken zouden specifieke
effecten van beleid ook beter inzichtelijk kunnen worden.
Daarnaast zou het interessant zijn om de rol van padafhankelijkheid in het proces van
beleidsbeslissingen dieper te onderzoeken. In dit onderzoek werden vooral de effecten van
padafhankelijkheid bij nieuwe beleidsrichtingen meegenomen – hoe blijft het verleden een rol
spelen ondanks nieuwe of veranderde regels – en zijn de discussies rondom deze beslissingen maar
beperkt beschreven. Het is echter ook nuttig om dieper in te gaan op hoe padafhankelijkheid een
rol speelt tijdens deze besluitprocessen: hoe expliciet werd padafhankelijkheid besproken tijdens
deze processen, in hoeverre werd rekening gehouden met verstoringen in het huisvestingssysteem,
welke opties werden wel en niet overwogen vanwege de bestaande context en politieke
overwegingen en wat waren de doorslaggevende redenen om tot de uiteindelijke beslissing te
komen? Door naast de effecten van padafhankelijkheid in beleidsveranderingen ook de rol hiervan
in processen hiernaartoe te analyseren, kunnen hier ook lessen uit getrokken worden voor
toekomstige besluitprocessen.
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BIJLAGE A. EXPERTINTERVIEWS
Voor dit onderzoek zijn 14 interviews afgenomen met 16 contactpersonen. Twee van deze
interviews vonden plaats met twee personen aanwezig. Het afnemen van de interviews heeft
plaatsgevonden via Skype, de telefoon of wanneer mogelijk persoonlijk. Alle interviews zijn
opgenomen en achteraf zijn samenvattingen van de gesprekken naar de participanten gestuurd,
waarna er eventueel op gereageerd kon worden met aanvullende opmerkingen of correcties. In het
rapport wordt gerefereerd aan de interviews met een nummer (bv. ‘Interview 1’). De volgorde
hiervan komt niet overeen met de lijst hieronder, maar is bekend bij de onderzoeker.
Participanten
Amsterdam Casus
Peter Boelhouwer

Hoogleraar Housing Systems, TU Delft

Johan Conijn

Bijzonder Hoogleraar Woningmarkt, UvA
Directeur Ortec Finance

Marja Elsinga

Professor Housing Institutions & Governance, TU Delft

Wolter Hassink

Hoogleraar Toegepast Econometrie, Universiteit Utrecht

George de Kam

Emeritus Hoogleraar Planologie en Ruimtelijke Wetenschappen, RU Groningen

Dirk Konings

Beleidsadviseur Wonen, Gemeente Amsterdam

Hugo Priemus

Emeritus Hoogleraar Volkshuisvesting, TU Delft

Jan van der Schaar

Voormalig onderzoeker en consultant Volkshuisvesting, RIGO Research &
Advies
Voormalig Hoogleraar Volkshuisvesting, UvA

Laura Uittenbogaard

Woningmarktadviseur, Gemeente Amsterdam

Antwerpen Casus
Miryam Bak

Consulent Woonbeleid, Sociale Dienstverlening, Stad Antwerpen

Pascal de Decker

Hoofddocent Faculteit Architectuur, KU Leuven

Ivan Demil

Projectleider Ruimtelijk Woonbeleid, Afdeling Ruimte, Stad Antwerpen

Sien Winters

Onderzoeksleider Wonen, HIVA

Stockholm Casus
Haymanot Baheru

Promovendus Eigendomsrecht en Huurrecht

Martin Hofverberg

Hoofdeconoom, Hyresgästföreningen (Zweedse huurdersvereniging)

Hans Lind

Professor Vastgoedeconomie
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Interviewschema
Het onderstaand interviewschema is voorafgaand aan het interview naar de participanten
toegestuurd, behalve bij de interviews met de gemeentes, waarbij naast onderstaand schema op een
aantal specifieke aspecten van de woningmarkt is ingegaan die in het literatuuronderzoek en/of
eventuele eerdere interviews al naar voren kwamen.

Hoe zou u de huidige woningmarkt landelijk en lokaal typeren, qua woningvoorraad en inkomensverdeling?
Welke groepen worden in de discussie geschaard onder middeninkomens?
•
•
•

‘sociaal’ en/of kwantitatief gedefinieerd?
Welke groep(en) krijgen de meeste aandacht in de discussie en welke minder?
Wanneer werd voor het eerst aandacht besteed aan deze (deel)groepen?

Hoe kan het proces voor woningbouw en huisvesting globaal worden uitgelegd en zijn hier cruciale
momenten/veranderingen in te identificeren?
•

•
•

Veel of weinig regulering/beleid vanuit nationale en/of lokale overheid?
o Heeft de gemeente veel of weinig speelruimte om eigen beslissingen te nemen?
o Zijn hier cruciale momenten/veranderingen in te identificeren of speelt dit nu in de
maatschappelijke discussie?
Regie bij lokale overheid of bij initiatiefnemers?
Hoe wordt de woningkwaliteit gewaarborgd?
o Welke regels zijn hierop van toepassing en hoe worden deze opgevolgd?
o In hoeverre zijn deze regels ook van toepassing op oudere, kwalitatief slechtere woningen?
o Wordt renovatie gestimuleerd en zo ja, hoe?

Hoe is de huidige situatie lokaal met betrekking tot sociale huisvesting?
•
•
•

Welke rol vervult deze sector voornamelijk en hoe?
o Hoe wordt deze sector gesteund en gereguleerd door de nationale/lokale overheid?
Wie is de voornaamste doelgroep en hoe toegankelijk is deze sector voor middeninkomens?
Hoe is hun (maatschappelijke) rol over de tijd veranderd en waarom? (politiek, cultureel, etc.)
o
Zijn hier cruciale momenten/veranderingen in te identificeren?
o
Wat zijn voor deze sector momenteel belangrijke (beleids-) discussies?

Hoe is de huidige situatie lokaal met betrekking tot de vrije huursector?
•
•
•

Welke rol vervult deze sector voornamelijk en hoe?
o
Hoe wordt deze sector gesteund en gereguleerd door de nationale/lokale overheid?
Wie is de voornaamste doelgroep en hoe toegankelijk is deze sector voor middeninkomens?
Hoe is de rol van deze sector over de tijd veranderd en waarom? (politiek, cultureel, etc.)
o
Zijn hier cruciale momenten/veranderingen in te identificeren?
o
Wat zijn voor deze sector momenteel belangrijke (beleids-) discussies?

Hoe is de huidige situatie lokaal met betrekking tot de koopsector?
•
•
•

Welke rol vervult deze sector voornamelijk en hoe?
o
Hoe wordt deze sector gesteund en gereguleerd door de nationale/lokale overheid?
Wie is de voornaamste doelgroep en hoe toegankelijk is deze sector voor middeninkomens?
Hoe is de rol van deze sector over de tijd veranderd en waarom? (politiek, cultureel, etc.)
o
Zijn hier cruciale momenten/veranderingen in te identificeren?
o
Wat zijn voor deze sector momenteel belangrijke (beleids-) discussies?

Hoe ziet u de toekomst van de lokale woningmarkt met betrekking tot betaalbaarheid en toegankelijkheid
voor middeninkomens?
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BIJLAGE B. OPBOUW VAN DE WOONQUOTES
Hoewel is geprobeerd voor elke casus woonquotes te vinden die zoveel mogelijk overeenkomen, is
het door de internationale scope van dit onderzoek niet mogelijk geweest om exact dezelfde
definities van ‘woonquote’ te hanteren voor elke casus. Hieronder wordt per casus beschreven hoe
de betreffende woonquote tot stand is gekomen.
Amsterdam, Nederland
De woonquotes voor de Amsterdamse casus zijn afgeleid van de huur- en koopquotes uit het WoON
onderzoek 2015. De opbouw van deze quotes zijn hieronder schematisch weergegeven. Daaronder
zijn de uitkomsten van de huur-, koop- en woonquotes voor Amsterdam, de regio GrootAmsterdam en Nederland weergegeven.

Huurquote

Koopquote

Woonquote

Amsterdam

26,1%

17,9%

23,5%

Groot-Amsterdam

26,0%

16,7%

22,0%

Nederland

26,2%

12,4%

19,3%
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Antwerpen, Vlaanderen
De woonquotes voor Antwerpen zijn afkomstig uit de Vlaamse Stadsmonitor 2017. De hiervoor
gestelde vragen bij huurders en eigenaar-bewoners zijn hieronder weergegeven. De hieruit
bepaalde huur- en koopquote worden echter niet meer apart gegeven. Wel werd het aandeel
huishoudens met een quote hoger dan 30 procent aangegeven. De stadsmonitor gebruikt dit als een
indicatie van huishoudens die ‘niet betaalbaar’ wonen. De gemiddelde woonquotes en het aandeel
huishoudens met mogelijke betaalbaarheidsproblemen zijn ook hieronder weergegeven.

Woonquote

Aandeel huishoudens woonquote >30%

Antwerpen

22%

29%

Vlaanderen

15%

18%

Stockholm, Zweden
De woonquotes voor Stockholm zijn afkomstig van uit SCB. De hiervoor gestelde definities zijn
hieronder schematisch weergegeven voor de drie woonvormen en daaronder zijn de gemiddelde
woonquotes voor Greater Stockholm en Zweden als geheel weergegeven.

Huurders

Coöperatief

Eigenaar-bewoners

Woonquote

Greater Stockholm

27,4%

18,8%

16,0%

20,7%

Zweden

27,9%

19,5%

15,7%

20,8%
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