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VOORWOORD

In het voorjaar van 1987 werd een onverwachte groei van het aantal ihsaanvragers gekonstateerd. Deze onverwachte groei gaf de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aanleiding nader
onderzoek te laten verrichten naar de relaties tussen de ontwikkeling van de
individuele huursubsidie en de bepalende externe faktoren. In het kader
hiervan zijn vijf studies uitgevoerd. Deze zijn de volgende:
1.

Een studie naar de faktoren die het gebruik van de ihs-regeling op de
lange termijn beïnvloeden. De bevindingen van deze studie zijn
vastgelegd in het rapport "De lange-termijnontwikkeling ,van de
individuele huursubsidie'.
.

2.

Een studie van de relatie tussen de individuele huursubsidie en het
woningmatktgedrag van huishoudens. Deze studie is verschenen :o nder
de titel "De individuele huursubsidie en het woningmarktgedrag van
huishoudens".

3.

Een dergelijke analyse als onder twee genoemd, kan niet los worden
gezien van het woningtoewijzingsbeleid. In een derde studie is derhalve
een analyse gemaakt van de relatie tussen de individuele huursubsidie
en de lokale woningtoewijzing. Het rapport "De individuele huursubsidie
en de lokale woningtoewijzing" doet hiervan verslag.

4.

Een studie naar de instroom en de uitstroom in de ihs-regeling. De titel
van dit onderzoek luidt "Ontvangers van individuele huursubsidie:
instroom, uitstroom, bestand".

5.

Een studie naar de aan het gebruik van ihs verbonden marginale druk
op het inkomen van de ihs-ontvangers. Deze studie vormt een
. onderdeel van een omvangrijker onderzoek naar de marginale druk van
inkomensafhankelijke subsidieregelingen.

De studies 1 tot en met 3 zijn uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut voor
Technische Bestuurskunde (OTB) van de TU - Delft. De studies 4 en 5 zijn
verricht door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Rijswijk. Ter
begeleiding van de studies is een uitgebreide begeleidingskommissie aktief

geweest. Naast vertegenwoordigers van beide onderzoeksinstellingen, hadden
tevens vertegenwoordigers van het Ministerie van VROM, het Ministerie van
Financiën, de Nationale Woningraad, het Nederlands Christelijk Instituut voor
de Volkshuisvesting, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het
Nederlandse Verbond van Huurders zitting in deze kommissie.

Peter Boelhouwer
Delft, januari 1989
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1
INLEIDING

1.1. De doelstelling van het onderzoek
Het vraagstuk van de volkshuisvesting is al sinds het begin van deze eeuw
onderweT van overheidszorg (zie onder andere Nycolaas 1974, Van der Schaar
1986,1987). De interventie van de overheid op de woningmarkt kwam echter
na het beeïndigen van de Tweede Wereldoorlog, in het kader van de algemene
wederopbouw van Nederland, pas goed op gang. Hiervoor was een beheerste
loonkostenontwikkeling van cruciale betekenis. Om dit te realiseren werd het
noodzakelijk geacht om ook de huren te bevriezen. De huurbevriezing diende
verder om de zittende huurders tegen de gevolgen van de woningnood te
beschermen. Op deze wijze konden schaarstewinsten worden voorkomen. Van
der Schaar merkt echter terecht op dat huurprijsmaatregelen belangrijke
gevolgen kunnen hebben die, met name als de regulering van lange duur is,
nieuwe beleidsvelden doen ontstaan en nieuwe doeleinden van het huurbeleid
oproepen (Van der Schaar 1987, p.99). Een van deze doeleinden vormt het
door middel van objektsubsidiëring laag houden van de aanvangshuren bij
nieuwbouw.
Na 1960, toen de wederopbouw zijn voltooiing naderde, en een serie van
centrum-linkse kabinetten werd afgewisseld door centrum-rechtse, werden de
bakens van het volkshuisvestingsbeleid verzet en streefde de bewindvoerders
naar een geleidelijke terugkeer naar een meer door de markt gereguleerde
woningmarkt. Ook het huurbeleid werd hierop afgestemd. Om een redelijke
aansluiting tussen de voorraad- en de nieuwbouwhuren te bewerkstellen, werd
het instrument van de gedifferentieerde huurverhoging meer en meer ingezet.
Dit huur( aanpassings )beleid had, naast een beperking van de objektsubsidies,
tevens tot doel de afzet van nieuwe woningen te stimuleren en doorstromingsbarrières weg te nemen. De introduktie van de aanvullende huursubsidie in
1970 vormde een van de maatregelen om tot een herstel 'van de normale
marktverhoudingen' te komen. De huursubsidie werd als een instrument gezien
om de uitgaven aan de sterk oplopende objektsubsidies te kunnen indammen.
Men zag aanvankelijk de huursubsidie vooral als een verzachting van de overgangsproblemen om tot een snelle terugkeer naar de kostprijshuur te kunnen
komen (geen objektsubsidies meer).
De Beschikking . aanvullende huursubsidie uit 1970 had aanvankelijk een
beperkte werkingssfeer; alleen de bewoners van gesubsidieerde woningen
gebouwd na 1960 kwamen voor aanvullende huursubsidie in aanmerking.
De nota Huur- en subsidiebeleid uit 1974 luidde een nieuw tijdperk in. In deze
nota werd door de toenmalige minister Gruijters definitief een keuze gemaakt
1

voor een gemengd systeem van objekt- en subjektgebonden subsidiëring., Het
doel van de Individuele Huursubsidie (I.H.S.) werd hiermee uitgebreid. De
subjektieve komponent in de subsidiëring werd met name gericht op het
realiseren van gelijke kansen op de woningmarkt. Zij beoogde de negatieve
invloeden van de scheve inkomensverdeling op de keuzevrijheid op de
woningmarkt te reduceren (Lucassen en Priemus 1977, p.22) Op basis van deze
fundamentele beleidswijziging ontwikkelde de I.H.S. zich tot een integraal
volkshuisvestingsinstrument. Zo deden ' in 1988 ruim 800.000 huurders
(eenvierde deel van de huurders in Nederland) een beroep op de regeling en
zijn de uitgaven tot een bedrag van ongeveer 1,4 miljard opgelopen.
In de tweede helft van de jaren tachtig is er duidelijk sprake van een verandering in deze situatie. In aansluiting op ontwikkelingen in andere beleidssektoren, worden in toenemende mate vraagtekens geplaatst bij de rol en funktie
van de overheid en is de algemene koncensus over deze rol steeds verder aan
het afbrokkelen. Er vindt een duidelijke heroriëntering plaats in het denken
over de positie van de overheid in de samenleving. Vertegenwoordigers van dit
denken stellen dat de burgers meer keuzevrijheid dienen te krijgen (grotere
konsumptievrijheid), waarbij de overheid minder zou moeten sturen.
Ook het volkshuisvestingsbeleid wordt thans gekenmerkt door een terugtredende overheid en een herverdeling van verantwoordelijkheden. Dit uit zich
ondermeer in de privatisering van de financieringsfunktie in de sociale
huursektor (het afschaffen van de rijksfinanciering van woningwetwoningen en
woningverbetering), het verminderen van subsidies bij nieuwbouwwoningen en
in het groeiend aandeel vrije-sektorwoningen in deJ'aarlijkse woningbouwprogramma's. Specifiek voor de I.H.S,-regeling is ver er nog dat er vanaf 1980
sprake was van een spektakulaire groei van het subsidievolume en er diverse
malen overschrijdingen plaatsvonden op het beschikbare bud~et. De oorzaak
hiervan bleek vooral de inkomensdaling bij vele huurders te zijn, waardoor het
aantal I.H.S.-ontvangers sneller toenam dan aanvankelijk was geraamd.
Het hoeft dan ook geen bevreemding te wekken dat ook de huursubsidie onder
vuur ligt. Door de critici van de regeling wordt opgemerkt dat de I.H.S. zich
heeft ontwikkeld tot een instrument van inkomenspolitiek en zou leiden tot een
onzorgvuldige en ongekontroleerde konsumptie van woonruimte. Deze
opstelling verklaart ook dat sommige instanties buiten de volkshuisvesting de
Uitgaven aan I.H.S. ter diskussie stellen. Zo pleitte het ministerie van financiën
er onlangs voor om tegenvallende besparingen op de sociale uitgaven te kompenseren door bezuinigingen op de I.H.S.. HierblJ beschouwt men de I.H.S. als
additioneel, dus vrij besteedbaar inkomen. Ook in het kader van de aanpak van
de zogenaamde open-einderegelingen staat de I.H.S. onder druk. Zo streeft het
kabinet ernaar om te zoeken naar mogelijkheden om de kans op overschrijdingen bij open eindregelingen te verkleinen of zelfs uit te sluiten. In het kader
van het stringente begrotingsbeleid is zelfs vastgelegd dat overschrijdingen op
open-einderegelingen gekompenseerd moeten worden, zo mogelijk op het .
desbetreffende begrotin~shoofdstuk (Ministerie van financiën 1988, p.119).
Op basis van deze ontwikkeling is het evident dat de invloed van de I.H.S.op
het funktioneren van de woningmarkt moet worden vastgesteld. Tot nu toe
2

waren voornamelijk de statische effekten van de I.H.S.-regeling onderwerp van
studie; welke bewoners doen een beroep op de regeling, hoe ontwikkelen zich
de woonlasten als gevolg van de I.H.S. en hoe kan de beheersbaarheid van de
regeling vergroot worden? Aan de dynamische aspekten van de regeling werd
geen of slechts weinig aandacht besteed. Hieronder verstaan wij het gedrag van
huishoudens op de woningmarkt, zoals dat door de subjektsubsidiëring (en
specifiek de I.H.S.) beïnvloed wordt.
Op basis van de zojuist ~eschetste achtergrond worden in dit onderzoek de
specifieke volkshUlsvestmgsdoelstellingen van de I.H.S.-regeling nader
bestudeerd. De invloed van de lH.S.-regeling op het woningkeuzegedrag van
huishoudens en de mate waarin de lH.S.-regeling het voor huishoudens
mogelijk maakt om een aanvaardbaar deel van hun inkomen aan het wonen uit
te geven vormen de belangrijkste onderzoeksthema's.
1.2.

De opzet van het onderzoek en de voorlopige probleemstelling

Het belangrijkste oogmerk van de studie is om antwoord te geven op' de vraag
in welke mate huishoudens, door het ontvangen van lH.S., in staat Zijn om een
op hun woonbehoeften af~estemde woning te betrekken. Om deze vraagstelling
te kunnen beantwoorden IS het van belang dat er zowel aandacht wordt besteed
aan het woningmarktgedrag van de huishoudens (vraagzijde van de woningmarkt) als ook aan het woningtoewijzingsbeleid van de woningbeheerders
(aanbodzijde van de wonin~markt). In dit verslag staan de resultaten van een
kwantitatief opgezette studIe naar de kenmerken en het specifieke gedrag van
huishoudens op de woningmarkt centraal. Een meer kwalitatief opgezette studie
naar de relatie woningmarktgedrag en lokale woningtoewijzin~ werd in het
eerder verschenen onderzoeksrapport "De individuele huursubsidIe en de lokale
woningtoewijzing" (Boelhouwer 1989) gepubliceerd.
De in de vónge paragraaf omschreven achtergronden en de doelstelling van het
onderzoek kunnen tot de volgende voorlopige probleemstelling worden
uitgewerkt:

Welke invloed oefent de I.H.S. uit op het woningmarktgedrag van
huishoudens, wat zijn de bepalende faktoren voor het al dan niet
aanvragen van I.H.S. en in welke mate beïnvloedt de I.H.S. de woonuitgaven van bewoners.
Centraal in deze voorlopige probleemstelling staat de invloed van de I.H.S. op
het woningmarkt~edrag van huishoudens. Om deze invloed te kunnen
vaststellen, wordt m het onderzoek onderscheid aangebracht tussen een groep
van I.H.S.-ontvangers en een kontrolegroep van qua inkomen vergelijkbare
huurders die geen I.H.S. ontvangen. Hiertoe werd een steekproef getrokken uit
het Woningbehoeftenonderzoek 1985/1986 (W.B.O. 1985/1986). Het W.B.O.
is een in opdracht van het Ministerie van V.R.O.M. door het C.B.S. uitgevoerd
steekproefonderzoek onder huishoudens en potentiële huishoudens. Eerder
3

werden woningbehoeftenonderzoeken uitgevoerd in 1977 en 1981. Door middel
van het W.B.O. wordt statistische informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven en de gerealis~erde en de gewenste verhuizingen
van huishoudens. In totaal werden in het W.B.O. 1985/1986 ruim vijftigduizend
huishoudens opgenomen (ongeveer 1% van het totaal aantal huishoudens in
Nederland). In het kader van het onderhavige onderzoek werd vervolgens als
aanvulling op het W.B.O. 1985/1986 tevens een na-enquête onder I.H.S.ontvangers en een qua inkomen vergelijkbare kontrolegroep gehouden. In dit
steekproefonderzoek werden 4.011 huishoudens betrokken, waarvan er
uiteindelijk 3.279 hun medewerking verleenden. . Het voordeel van deze
werkwijze is dat recente informatie verzameld wordt en er twee meetpunten
ontstaan, waardoor ook inzicht ontstaat in inmiddels plaatsgevonden veranderingen. Met name de achtergronden van deze veranderingen worden uitgebreid
aan de orde gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen in de
inkomenssituatie, de arbeidssituatie, de woonsituatie, .de huishoudenssituatie,
eventuele veranderingen in de I.H.S.-regeling en verhuisredenen. In de naenquête werd bovendien specifiek aandacht besteed aan de invloed van de
I.H.S. op het woningmarktgedrag van huishoudens. Het W.B.O. 1985/1986
vormt hiervoor een te beperkte basis.
'
De zojuist opgestelde voorlopige probleemstelling geeft aanleiding om de
volgende onderwerpen nader te bestuderen. Als eerste wordt er onderscheid
aangebracht in de verklarende variabelen voor het beroep dat huishoudens
doen op I.H.S.. Hiervoor kunnen zowel de kenmerken van de huishoudens als
die van de woningen als verklaring dienst doen. Ook kan het verschil in
kwaliteit van de door de beide onderzoeksgroepen bewoonde woningen in
beeld worden gebracht.
Naast een bespreking van de variabelen die de verschillen tussen de beide
onderzoeksgröepen in de eindsituatie beschrijven, wordt er vervolgens aandacht
besteed aan de ontwikkelingen in de tweejaarsperiode die daaraan, vooraf zijn
gegaan. Door het afnemen van de na-enquête op het W.B.O. 1985/1986 wordt
de huisvestingssituatie immers op twee momenten gemeten. Het gaat hierbij in
beide gevallen om een momentopname, een horizontale doorsnede van de
huisvestingssituatie, met of zonder toevoeging van I.H.S.. De situatie bij
aanvang is de resultante van ontwikkelingen die niet zichbaar gemaakt kunnen
worden. Voor het patroon in de eindsituatie ligt dit anders. De ontwikkelingen
tussen het afnemen van het W.B.O. 1985/1986 en het woningbehoeftenpanel
1988 kunnen voor dat patroon eventueel een verklaring bieden. Hierbij dient
wel bedacht te worden dat de onderzoekspopulatie geen afspiegeling is van de
totale groep huurders in Nederland die I.H.S. ontvangen. Omdat de voor het
onderzoek benodigde steekproef immers getrokken werd uit huishoudens die
in 1985/1986 reeds I.H.S. ontvingen, zijn er nauwelijks of geen starters op de
woningmarkt in het onderzoek betrokken (alleen een klein aantal huishoudens
dat in 1985/1986 een onzelfstandige woning met I.H.S. bewoonde; ook wel
omschreven als semi-starters). Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (S.C.P.) blijkt dat 17% van de huishoudens die in 1988 voor het
eerst I.H.S. ontving, als starter in de regeling stroomde (S.c.P. 1989).
4

Vervolgens kan op basis van de resultaten uit het woningbehoeftenpanel 1988
ook direkt aandacht besteed worden aan het woningmarktgedrag (en met name
het verhuisgedrag) van de huishoudens die recent verhuisd zijn. Hiertoe worden
de groepen I.H.S.-ontvangers en niet I.H.S.-ontvan~ers opgedeeld in huishoudens die in de afgelopen twee jaar verhuisd zijn, hUIshoudens die van plan zijn
om binnen twee jaar te verhuizen en huishoudens die in het geheel niet
verhuisgeneigd zijn. Via de beantwoording van een aantal specifieke vragen
door deze onderzoeksgroepen, wordt op direkte wijze de betekenis van de
I.H.S. voor het verhuisgedrag van huishoudens achterhaald. Zo kan worden
vastgesteld of de I.H.S.-gerechtigden langer en aktiever naar woonruimte
zoeken dan de kontrolegroep van niet I.H.S.-gerechtigden. De resultaten uit dit
deel van het onderzoek kunnen worden af~ezet tegen de bevindingen zoals
gerapporteerd in het deelonderzoek 'De indlviduele huursubsidie en de lokale
worungtoewijzing'. In het kader van dit projekt werd immers bij bewoners die
in de plaatsen Utrecht, Zaanstad en Zoetermeer de afgelopen twee jaar
verhuisd zijn, een interview afgenomen. Door het afnemen van deels open
vragen werden een aantal achterliggende motieven van het zoekgedrag van de
respondenten opgespoord. Deze kunnen dienst doen als verklaring van de
resultaten uit het sterk kwantitatief opgezette woningbehoeftenpanel 1988.
Tenslotte wordt in het onderzoeksverslag nog stilgestaan bij het verschijnsel
latente vraag. De vraag die hierbij aan de orde komt, is in hoeverre subsidiegerechtigden ook feitelijk van de regeling gebruik maken. De kenmerken
van de respondenten en hun opstelling tijdens het zoeken naar woonruimte
kunnen bijdragen tot een beter begrip van het verschijnsel latente vraag.

5

2

THEORETISCHE NOTITIES

2.1. Welke huishoudens doen een beroep op individuele huursubsidie?
Van der Schaar stelt in zijn studie "Groei en bloei van het Nederlandse
volkshuisvestingsbeleid" (1987) dat er een redelijk inzicht bestaat in de statische
effekten van de LH.S.-regeling; wie op een bepaald moment subjektsubsidies
ontvangen en in welke mate reduktie van de huurkwote optreedt. Als
belangrijkste bronnen noemt Van der Schaar de studies van Lucassen en
Priemus (1977), het Bouwcentrum (1982), Houben (1983), de nationale rayononderzoekingen en de woningbehoeftenonderzoekingen.
Allereerst kan er aandacht aan de reikwijdte van de regeling worden besteed;
in hoeverre maken de subsidiegerechtigden ook feitelijk van de regeling
gebruik? Hiermee wordt tevens het fenomeen van de latente vraag geïntroduceerd. Uit alle verrichte studies komen dekkingspercentages van 65% tot 80%
naar voren (Lucas sen en Priemus, 1977, Adviesgroep Partners B.V. 1983, Van
Fulpen 1981,1984, Van Fulpen et al. 1985, De Vrije 1985). Slechts zeer
sporadisch werden echter de kenmerken van degenen die geen LH.S.
aanvragen, bestudeerd. Een uitzondering hierop vormt een studie van de
gemeente Amsterdam (Teune en Vinken 1985). Uit dit onderzoek onder
bewoners die geen gebruik maken van LH.S., bleek dat deze groep vaker in
stadsvernieuwingsgebieden woont, een lagere huur betaalt, een hoger inkomen
heeft en recht heeft op een subsidiebedrag dat gemiddeld de helft lager is dan
het subsidiebedrag van bewoners die hun recht op I.H.S. wel geëffektueerd
hebben. Wat leeftijd, samenlevingsvorm en nationaliteit betreft, was er voor de
onderzoekers geen reden om aan te nemen dat de bewoners die in aanmerking
komen voor huursubsidie, maar dit niet hebben aangevraagd, afwijken van de
bewoners die wel huursubsidie ontvangen (Teune en Vinke 1985, pp. 11-26).
Als reden van het niet aanvragen van I.H.S. noemden bewoners die in
aanmerking kunnen komen voor huursubsidie en tot de laagste inkomensgroep
(belastbaar inkomen tot f 22.500,--) behoren: wist niet van de mogelijkheid af,
heb er niet over nagedacht, weet niet bij welke huur en/of inkomen LH.S.
wordt verleend. Ook vonden sommige bewoners het te moeilijk om huursubidie
aan te vragen. Bij een toename van het inkomen wordt, zoals verwacht mocht
worden, de reden dat het inkomen te hoog zou zijn vaker genoemd. Zo bleek
dat 25% tot 40% van de bewoners die in aanmerking konden komen voor
LH.S., opgaf dat het inkomen te hoog was (Teune en Vinke 1985, pp. 33-38).
Adviesgroep Partners BV (1983) geeft in zijn studie naar de latente vraag een
soortgelijke verklaring. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen het
berekende theoretische beroep en de werkelijke cijfers wordt gezocht in de
7

slechts geringe overschrijding van de normhuur door de feitelijke vraaeuur bij
degenen die wel recht hebben op I.H.S., maar het niet aanvragen. Dit etekent
dat zij bij aanvraag slechts een kleine bijdrage zouden ontvangen, dat voor hen
blijkbaar niet opweegt tegen de te nemen moeite van het aanvragen.
In tabel 2.1 wordt áandacht besteed aan de kenmerken van de I.H.S.-ontvangers.
Tabe12.1 De ontv~ers van I.H.S. naar inkomen, leeftijd- en huishoudenssamenstelling in de periode 1975/76 tot en met 1983/84 (%)
75

76

76

77

64,3
25,9
9,a

77
78

80
a1

a1
112

112

83

83

84

78
79

79
80

67,4 65,5
24,7 25,7
7,9 a,7

63,4
28,5
a,1

65,5 65,9
25,9 27,0
a,6 7,1

66., 7 67,3
25,6 . 26,3
7,7
6,4

66,3
29,3
4,4

5,9
17,0
9,2
9,6
14,a
43,5

5,8 5,4
17,0 17,1
9,5 9,8
9,6 9,5
14,4 14,4
43,7 43,a

4,6
16,9
10,0
9,5
14,3
44,a

4,1
16,8
10,4
9,5
14,1
45,1

4,1
17,3
10,9
9,5
13,7
44,5

4,5
18,6
11,8
9,6
13,3
42,2

4,8
19,6
13,3
9,a
12,a
39,7

4,8
21,2
15,5
9,2
11,9
37,4

met kinderen
zonder kinderen

49,1
19,8
23,3

47,6 45,9
19,7 18,9
27,9 27,0

43,2
18,9
27,0

43,2 42,3
17,4 17,3
25,8 25,0

44,8
17,9
24,7

45,1
17,9
24,3

42,3
17,9
21,4

onwlledlll gezin

10,0

11,4 12,2

12,5

12,8 13,2

13,2

13,7

16,2

alleenstaanden 35 jaar
35 jaar

0,5
40,4

1,0 1,4
40,0 40,5

1,4
41,9

1,5 1,8
42,5 42,7

2,2
42,0

2,9
41,2

3,0
41,5

suba Idl eperl ode

inkanen
-mlnl_l
minl.al-lIIOdaal
hoger den modaal
leeftijd
tot - 25

25 35 45 55 65+

35
45
55
65

type huishouden
gehuwd totaal

totaal X
ebs. x 1000

100 100
100
100 100
100
100
100
100
348,3 356,9383,6 394,7 417,9 455,9 530,0 62II,a 635,3

Bron: IIoIMcentNII 19112, VROIJ, DGVH, DO/HlS 1986, Ven der Schaar 1987

In de tabel kan worden afgelezen dat het aandeel I.H.S.-ontvangers met een
minimaal inkomen erg groot is (tweederde deel) en door de tijd gezien vrij
stabiel is. Het aandeel I.H.S.-ontvangers met een hoger dan modaal inkomen
is daarentegen erg laa&. Aan ouderen wordt relatief veeII.H.S. uitgekeerd (37%
in 1983/19 4). Sinds et tijdvak 1980/1981 wordt het aandeel ouderen echter
wel kleiner, terwijl de groep I.H.S.-ontvangers met een leeftijd van 25 tot 45
jaar juist naar verhouding toeneemt. Veel subsidies komen terecht bij bewoners
die ongehuwd of duurzaam gescheiden zijn. Hiertoe behoren met name veel
oudere vrouwen.
Niet alleen de bewonerskenmerken, maar ook de kenmerken van de woningen
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zijn van belang. Blijkens ondermeer het woningbehoeftenonderzoek werd
relatief vaak subsidie verstrekt aan bewoners in woningen die na 1970 zijn
gebouwd en die een relatief hoge huur hebben. Bij nieuwbouw ontving
ongeveer 50% van de bewoners een bijdrage (zie ook: Dijkhuis-Potgieser
1984a). Overigens is er wel sprake van een afname van het aandeel huurbijdrage-ontvangers in de nieuwbouw. Lag in 1983 dit percentage nog op 43,5,
in 1986 was dit 32. Dit, in verhouding tot de bestaande woningvoorraad hoge
percentage, ligt overigens wel voor de hand. Een van de wenselijke effekten van
de regeling is immers de doorstroming naar nieuwe woningen te bevorderen.
Ongeveer eenderde van de subsidie-ontvangers bewoont een woning in
eigendom van een partikuliere verhuurder, terwijl tweederde deel van de
woningen beheerd wordt door korporaties of gemeenten. Deze verhouding bleef
tamelijk konstant en is vrijwel gelijk aan het marktaandeel van beide sektoren.
Op basis van deze resultaten kunnen de volgende konklusies worden getrokken:
subjektsubsidies zijn sterk gekoncentreerd bij bewoners van nieuwe en duurdere
woningen, bij ouderen, bij on~ehuwden, bij bewoners met een minimum
inkomen, zonder kinderen en bij bewoners die van een pensioen of een sociale
uitkering moeten leven. De subjektsubsidies zijn van minder groot belang voor
de bewonersgroepen die op de woningmarkt het meest aktief zijn: de jongeren
en de huishoudens waarvan het hoofd niet ouder dan 50 jaar is.
Na 1980/1981 nam de konsentratie van de subsidies op de inkomensgroepen
beneden modaal verder toe. De groeiende werkloosheid leidde tot een toename
van bewoners met een minimum inkomen. Bovendien werden door de
veranderingen in de subsidietabellen de 'hogere-inkomensgroepen' (modaal en
meer) in toenemende mate van een bijdrage uitgesloten.
In een studie van het ministerie van V.R.O.M. naar de effekten van de LH.S.
over de periode 1981-1984 blijkt dat er sprake is van een sterke geografische
spreiding van het aantal LH.S.-toekenningen. Zo is het percentage LH.S.ontvangers in Limburg het hoogst (30% van de voorraad huurwoningen) en het
laagst in de provincies Noord- (18%) en Zuid-Holland (17%). De gemiddelde
bijdragen in de vier grote steden komen aanzienlijk onder het landelijk
gemiddelde uit. De verschillen kunnen worden toegeschreven aan de samenstelling van de voorraad huurwoningen. In de grote steden komen naar verhouding
meer oude huurwoningen met een relatief lage huur voor. In de perifeer
gelegen landsdelen zijn de huurwoningen vaak van recentere datum en dus
duurder, waardoor huurders vaker voor LH.S. in aanmerking komen (VROM,
DGVH, DO/HlS 1986, p.26). Een andere verklaring is dat het aandeel LH.S.ontvangers toeneemt, naarmate er vraagoverschotten op deelsektoren van de
woningmarkt ontstaan. De resultaten uit het onderzoek "De individuele
huursubsidie en het woningmarktgedrag" (Boelhouwer 1989) geven wel
aanwijzingen in deze richting.
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2.2. Het woningmarktgedrag van huishoudens
In de studie naar de invloed van de I.H.S. op het woningmarktgedrag van
huishoudens kunnen de kenmerken van de huishoudens en de eigenschappen
van de achtergelaten en betrokken woningen geanalyseerd worden. Ten eerste
is het van belang om onderscheid tussen starters en doorstromers aan te
brengen. Het woningkeuzegedrag van degenen die de woningmarkt voor het
eerst betreden, is immers duidelijk anders van aard dan het gedrag van
doorstromers. Starters zijn er in eerste instantie op uit om (al dan niet
passende) woonruimte te bemachtigen, terwijl doorstromers veelal handelen om
een verbetering in hun woonsituatie aan te brengen, waarbij zij hogere eisen
kunnen stellen en minder snel bereid zullen zijn om een woning te aksepteren
dan starters.
Een tweede belangrijk onderscheid dat het woningmarktgedrag van huishoudens
sterk bepaalt, is de plaats in het wooncarrièrepatroon die de respondenten
innemen. Uit het verhuisonderzoek is bekend dat de wooncarrière en de
hiermee verbonden woningvraag van huishoudens sterk samenhanBt met de
huishoudensontwikkeling. Zo stellen Harts en Hingstman (1986) in hun
onderzoek naar de individuele verhuisgeschiedenissen van huishoudens vast dat
de opeenvolgende verhuizingen binnen de levensloop van mensen geenszins
gelijkmatig verdeeld zijn. Perioden met snel achtereenvolgende verhuizingen
worden afgewisseld met perioden waarin nauwelijks verhuisd wordt. Dit
individuele verhuisritme hangt nauw samen met de levensfase van mensen. In
de eerste levensjaren en in de jong volwassen levensfase vinden de meeste
verhuizingen plaa,ts. Vooral in de periode vlak na het huwelijk en in de eerste
vijf huwelijksjaren wordt er veel verhuisd. Na die vijf jaar neemt het aantal
verhuizingen snel af. Dit verhuisritme ~eldt voor alle huishoudens, met dien
verstande dat bij hen met een hoge soclaal-ekonomische eositie de opeenvolging van verhuizingen in deze levensfasen sneller verloopt (Harts en Hingstman
1986, p.286).
Uit diverse empirische onderzoeken blijkt verder dat de fase in de huishoudenscyclus ook bij ouderen van invloed is op het verhuisgedrag. De woning kan 'te
groot' worden wanneer de kinderen het gezin verlaten (Den Hartog en
Methorst 1984), gebondenheid aan een woonlokatie neemt af zodra de
kinderen het huis uit zijn en problemen met betrekking tot het schoonhouden
en onderhouden van de woning (en de tuin) kunnen ontstaan na verweduwing.
Op deze wijze kunnen demografische veranderingen resulteren in het verhuizen
naar een kleinere woning of naar een woning in een meergezinshuis. Uiteraard
spelen ook de gezondheidstoestand en de kenmerken van de bestaande
woonsituatie (en met name de eigenschappen van de woonomgeving) een
belangrijke rol in het woningkeuze- en verhuisgedrag van ouderen (zie ook Van
Dam et al. 1987, p.10).
Naast de fase in de huishoudenscyclus en de leeftijd is uiteraard ook de sociaalekonomische positie van de huishoudens een belangrijke differentiërende faktor
in de karakterisering van de wooncarrières. In het onderzoek van Harts en
Hingstman wordt dan ook vastgesteld dat huishoudens met een lagere sociaalekonomische status op alle onderscheiden aspekten (bouwperiode, woningtype,
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eigendomsverhouding en grootte van de woning) bij de start van hun wooncarrière reeds een achterstand op huishoudens met een hogere positie innemen.
Een achterstand die in de loop van de wooncarrière steeds groter wordt (Harts
en Hingstman 1986, p.228). Ook in het trendrapport volkshuisvesting 1982
wordt een soortgelijk wooncarrière-patroon onderscheiden (Bureau voor
Strategisch Marktonderzoek 1982, p.84-85). Evenals Harts ,en Hingstman wijst
ook Priemus erop dat huishoudens met een hoog inkomen betere kansen
hebben, maar vaker ook een betere uitgangspositie bezitten dan huishoudens
met een la~er inkomen (Priemus 1984, p.127).
Tenslotte IS het tevens van belang om onderscheid aan te brengen in de
verschillende woningmarktgebieden in Nederland. Ondanks het bestaan van vrij
algemene regelmatigheden op de woningmarkt (zie bijvoorbeeld Priemus 1978,
1984) kunnen deze algemeenheden in woningmarkten van een uiteenlopende
struktuur een geheel verschillende uitwerking hebben. Zo kan het niveau van
residentiële mobiliteit en het woningkeuzegedrag van huishoudens grote
regionale variaties vertonen.
'
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat er duidelijke samenhangen kunnen
worden onderscheiden tussen de kenmerken van de huishoudens en de
kenmerken van de betrokken en de te betrekken woningen. Deze samenhangen
kunnen beschouwd worden als de resultanten van vraag- en aanbodfaktoren, die
op de woningmarkt een rol spelen. De vraag naar woonruimte houdt verband
met de behoefte aan ruimte, die vooral in relatie staat met de grootte en de
leeftijd van het huishouden en de aantrekkelijkheid van bepaalde woningtypen
(zie ook Scholten et al. 1986).
2.3. De indiViduele huursubsidie en het woningmarktgedrag van
huishoudens
In de vorige paragraaf stonden de theorieën en onderzoeksresultaten centraal
die het woningmarktgedrag van huishoudens in algemene zin beschrijven.
Individueel gebonden subsidies zoals de lH.S. zullen uiteraard ook direkte
invloed op het woningmarktgedrag van bewoners uitoefenen. We spreken dan
over de dynamische effekten van de lH.S .. Evenals Lucassen en Priemus (1977,
p.87) verstaan wij hieronder de ontwikkelingen op de woningmarkt waarbij
verhuizingen zijn betrokken, die mede kunnen worden verklaard uit subjektsubsidiëring.
Voordat in het volgende hoofdstuk de voorlopige probleemstelling in een aantal
definitieve onderzoeksvragen wordt uitgewerkt, wordt aan het slot van deze
paragraaf dan ook stilgestaan bij het tot nu toe in Nederland (overigens
summier) uitgevoerde onderzoek naar de invloed van de lH.S. op het
woningmarktgedrag van huishoudens.
In de eerste omvangrijke evaluatiestudie van de lH.S.-regeling door Lucassen
en Priemus (1977) worden naast de ontwikkeling, de reikwijdte en de statische
effekten van de regeling, ook de dynamische effekten nader uitgewerkt. Het
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dynamische effekt van de I.H.S.-regeling wordt door de auteurs als misschien
wel het belangrijkste effekt van de regeling beschouwd. Wel wordt het aspekt
in het onderzoek het meest gebrekkig onderzocht. De konklusies over dit
onderwerp hebben dan ook meer het karakter van vermoedens (Lucassen en
Priemus 1977, p.87).
In een bewonersenquête werd een voorzichtige poging ondernomen om iets
meer te weten te komen over het mogelijke dynamische effekt van de regeling.
Zo werd de bewoners van oudbouw en nieuwbouwwoningen de vraag
voorgelegd of zij de woning ook zonder I.H.S. betrokken zouden hebben. Van
de bewoners van oudbouwwoningen antwoordde slechts 10% dat de regeling
bij het betrekken van de woning wel gold en ook een rol speelde in het
besluitvormingsproces, terwijl 69% aangaf dat men de woning ook betrokken
zou hebben wanneer men niet voor huursubsidie in aanmerking was gekomen
(voor 21% gold de regeling toen nog niet). Voor de bewoners van nieuwbouwwoningen bedroegen deze percentages respektievelijk 19 en 56. Vervolgens
werd de bewoners gevraagd wat men zou doen, indien men in de toekomst niet
meer in aanmerking zou komen voor huursubsidie. Nu antwoordde 47% van de
bewoners uit de nieuwbouw en 58% van de oudbouwbewoners dat men in dat
geval gewoon in de woning zou blijven wonen. Ongeveer 42% van de
nieuwbouwbewoners en 32% van de bewoners uit de oudbouw zou naar een
goedkopere woning uitkijken. Vooral in de nieuwbouw dacht een minderheid
(ongeveer 10%) aan iets anders, zoals kopen, bijstand en verhuizen naar een
niet- goedkopere woning. Op basis van deze resultaten konkluderen de auteurs
terecht dat het dynamische effekt van de regeling niet gering is.
Om een indruk te krijgen van het toekomstige dynamische effekt werd
vervolgens geïnformeerd naar de aanwezige verhuisplannen en naar de mate
waarin men bij een eventuele verhuizing rekening zou houden met de
mogelijkheid dat voor een volgende woning I.H.S. zou kunnen worden
aangevraagd. Uit de verhuisplannen kon worden afgeleid dat iemand die een
woning met huursubsidie had betrokken, waarschijnlijk minder gemakkelijk zou
verhuizen dan iemand in een woning zonder huursubsidie. Van de bewoners
zou omstreeks tweederde deel van de huurders rekening houden met de
huursubsidie en een betere (duurdere) woning kiezen dan zonder subsidie
mogelijk zou zijn. Een kwart à eenvijfde van de bewoners zou liever niet op de
mogelijkheid van huursubsidie willen inspelen. De onderzoekers troffen een
niet onbelangrijke ~oep van ongeveer 17% in de nieuwbouw aan die terug
wilde naar een worong zonder huursubsidie. Bij de bewoners van de oudbouwwoningen, met een over het algemeen lagere huur, was deze groep kleiner;
ongeveer 6%. Naast de ontvangers van I.H.S. werd deze vraag ook voorgelegd
aan een groep potentiële subsidie-ontvangers. Deze groep zou vaker een
woning betrekken zonder I.H.S. dan de eerste groep.
Naast een bewoners-enquête werd tevens een enquête onder gemeenteambtenaren gehouden. De resultaten van beide enquêtes blijken met betrekking
tot het dynamische effekt goed op elkaar aan te sluiten. In de meeste grote
gemeenten bespeurde men het dynamische effekt van de regeling. Huurders
zouden wel degelijk rekening houden met huursubsidie en daardoor een woning
met een hogere huur betrekken dan zonder huursubsidie. In enkele gemeenten
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maakte men zich zelfs zorgen over de verhuurbaarheid van de oude woningen.
De indruk bestond hier dat een aantal bewoners met verhuisplannen, rekening
houdt met de bestaande ruime subsidie-mogelijkheden, in die zin dat men
liever afwacht tot de mogelijkheid zich voordoet een aantrekkelijke woning
met 'huursubsidie' te huren dan een woning in de goedkopere huurprijsklasse
(oudbouw) die kwa woongerief minder is. Op basis van deze resultaten komen
Lucassen en Priemus (1977, p.93-94) tot de volgende eindkonklusies: "Voorlopig, totdat uit nader onderzoek het tegendeel blijkt, veronderstellen wij dat
de individuele huursubsidiëring in de huidige gedaante geen of slechts een
geringe invloed heeft op de omvang van de mobiliteit van reeds gevormde
huishoudens, een beperkte niet te verwaarlozen invloed op de mate waarin
starters de woningmarkt betreden en verlaten en een belangrijk effekt op de
richting van de mobiliteit: een grote vraag naar duurdere woningen en een
verminderde belangstelling voor goedkopere woningen".
Een van de eerste studies waarin uitsluitend aandacht aan de dynamische
aspekten van de subjektsubsidiëring wordt besteed, is een studie van het RI.W.
uit 1983 (Dynamische effekten subjektsubsidies). In de samenvatting van het
rapport merken de auteurs echter op dat het onderzoek niet als suksesvol kan
worden beschouwd. Door verschillende oorzaken (met name de gekozen
onderzoeksmethodiek) kunnen er nauwelijks verantwoorde algemeen geldende
uitspraken over de invloed van de subjektsubsidiëring op het verhuisgedrag
worden gedaan. De meest konkrete konklusie die in het onderzoek getrokken
wordt, gaat niet verder dan de bewering dat de regeling huurgewenningbijdragen slechts een geringe invloed op het verhuisgedrag heeft (Kroes en Yrnkers
1983, p.88).
Ook in het rapport ontwikkelingen op de woningmarkt 1988 (Buijs en DijkhuisPotgieser 1988) wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de I.H.S. en het
verhuisgedrag. Op basis van de in het Nationaal Rayon Onderzoek (N.RO.)
1987 verzamelde gegevens blijkt .dat slechts 23% van de I.H.S.-ontvangers de
bijdrage voor het eerst heeft ontvangen in verband met een verhuizing (in 1983
bedroeg dit percentage nog 56!). De overheersende reden van instroom in 1987
blijkt een inkomensdaling te zijn (49%). Ook de I.H.S.-bijdrage als zodanig
heeft een duidelijk effekt; bijna 43% van de respondenten zou de huidige
woning zonder I.H.S.-bijdrage niet betrokken hebben (39% in 1983). In plaats
van het betrekken van de aangeboden woning met I.H.S. had men omgezien
naar een goedkopere woning (31 %), zou men niet verhuisd zijn (11 %) of had
men andere oplossingen gezocht (2%). Ongeveer twintig procent wist deze
vraag niet te beantwoorden. Uit een nadere analyse van het N.RO. 1983 blijkt
dat jongeren (beneden de 40 jaar) de woning ook zonder I.H.S. vaker
betrokken hadden. Zonder I.H.S. zouden ze meestal wel verhuisd zijn, maar
naar een goedkopere woning. Ouderen (met name tweepersoonshuishoudens
boven de veertig jaar) zouden zonder LH.S. er eerder vanaf hebben gezien om
te verhuizen. (Dijkhuis-Potgieser 1984, p.82-83). De auteur van de studie
spreekt het vermoeden uit dat de resultaten sterk samenhangen met de hoogte
van het subsidiebedrag. Zo blijkt dat, naarmate het netto inkomen van het
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huishouden hoger is, men vaker geneigd is om de woning ook zonder I.H.S. te
aksepteren. Voor voor-oorlogse woningen, met een relatief lage huur, geldt
hetzelfde. Voor de LH.S.-ontvan~ers die de LH.S. ontvangen in verband met
hun verhuizing naar een woning die (eind 1983) een kale huur heeft van f 650,-of meer, zou slechts 35% de woning zonder subsidie hebben geaksepteerd;
42% zou hebben uitgekeken naar een goedkopere woning. Dijkliuis-Potgieser
(1984, p.83) merkt op basis van deze resultaten op dat de vrees voor leegstand
in dure flats uit de jaren zeventig hiermee enige basis verkrijgt en de druk op
de goedkopere woningmarkt zou kunnen toenemen. Wel wordt opgemerkt dat
het effekt op het verhuisgedrag van de LH.S.-regeling veel Ç!.0ter is dan van
andere regelingen; van degenen die bij verhuizing een finanCiële overheidsbijdrage ontvangen vanwege de regeling 'Geldelijke steun voor bewoners bij
wonin~erbetering en krotopruiming' en de regeling 'Geldelijke steun voor
herinnchtingskosten voor bejaarden bij verhuizing' (ofeen ander niet met name
genoemde soortgelijke regeling) zou 78% dezelfde woning ook zonder deze
bijdrage hebben geaksepteerd. Een dergelijk hoog percentage wordt ook
p'enoe~d . in een s~die die sp~ciaal ops.ezet w~r~ ter eval~atie van de
Beschikking GeldelIjke Steun Bejaarden bij VerhUlzmg 1975' (Zie Veldkamp,
1984).
Bij bewoners van recente nieuwbouw heeft (blijkens het onderzoek Bewoners
Nieuwe Woningen) de huurbijdrage een nog sterker effekt: 63% zou die woning
niet genomen hebben zonder huurbijdrage (48% zou een goedkopere woning
genomen hebben en 15% zou niet verhuisd zijn). Overigens valt er wel een
afname van het aandeel I.H.S.-ontvangers in de nieuwbouw te konstateren. Lag
in 1983 dit percèntage nog op 40, in 1984 was dit 32. In 1985 daalde het
percentage tot 31, en in 1986 tot 28. Belansrijke oorzaken van de daling van
het beroep op LH.S. in de nieuwbouw z~n de daling van het gemiddelde
huurniveau van de nieuwbouw, het feit dat bij de vaststelling van het subsidiebedrag vanaf 1983 de inkomens van de hoofdkostwinner en de partner
worden samengevoegd en een inkomensstijging van de bewoners in de
nieuwbouw. Een opmerkelijke ontwikkeling is ook dat het percentage
huurbijdrage-ontvangers onder de 'hogere' inkomensgroepen in de nieuwbouw
verdubbelde. Willems-Schreuder (1985, p.22) geeft hiervoor als mogelijke
verklaring dat deze huurders in veel sterkere mate' dan voorheen daadwerkelijk
gebruik zijn gaan maken van hun rechten, omdat ook voor hen de boog wat
meer gespannen is komen te staan. Dit temeer daar het om relatief lage
bijdragen gaat, waarvoor men het misschien in het verleden niet de moeite
vond lonen, om er een procedure voor in gang te zetten.
2.4. Samenvatting en konklusies
In dit hoofdstuk wordt een overzicht verstrekt van de voor dit onderzoek
relevante literatuur. Allereerst wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van
de regeling en aan de kenmerken van de huishoudens die een beroep op I.H.S.
doen. In alle verrichte studies worden dekkingspercentages van 65% tot 80%
genoemd. Uit het sporadisch uitgevoerde onderzoek onder bewoners die geen
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gebruik maakten van hun rechten, blijkt dat deze groep vaker. in stadsvernieuwingsgebieden woont, een lagere huur betaalt, een hoger inkomen heeft en
recht heeft op een bedrag aan huursubsidie dat gemiddeld de helft lager is
dan het subsidiebedrag van bewoners die wel hun recht op LH.S. geëffektueerd
hebben.
Ten opzichte van de totale populatie huurders in Nederland, blijkt de groep
bewoners die een beroep op I.H.S. doet, een aantal specifieke kenmerken te
bezitten. Gezien het feit dat volgens de I.H.S.-regeling het bedra~ aan LH.S.,
bij een gegeven huurprijs, toeneemt naarmate het inkomen lager IS, is het niet
verwonderlijk dat het aandeel I.H.S.-ontvangers met een hoger dan modaal
inkomen erg laag is en dat er sprake is van een grote koncentratie van lage
inkomensgroepen. Daarnaast is ook sprake van een oververtegenwoordiging van
jongeren en bejaarden, van niet-werkenden en van huishoudens die ongehuwd
of gescheiden zijn. Ten aanzien van de woningkenmerken blijken naar verhouding meer huurders in dure en in nieuwbouwwoningen I.H.S. te ontvangen. Ook
dit resultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de I.H.S.- regeling.
Gegeven het inkomen van een huurder, neemt het te ontvangen bedrag aan
I.H.S. immers toe naarmate de huurprijs stijgt (tot een maximum van f 735,-).
Voor huurwoningen met een huurprijs van f 265,-- of lager kan zelfs, ongeacht
het inkomen, in het geheel geen LH.S. worden ontvangen (zie ook hoofdstuk
2 van het eerste deelonderzoek). Ook is er sprake van een sterke geografische
spreiding van het aantal LH.S.-toekenningen. Zo blijkt het percentage LH.S.ontvangers het laagst in Zuid- en Noord-Holland en het hoogst in Limburg te
zijn.
De LH.S. heeft direkte invloed oJ? het woningmarktgedrag van bewoners (de
dynamische effekten van de LH.S.). Evenals Lucassen en Priemus verstaan wij
hieronder de ontwikkelingen op de woningmarkt waarbij verhuizingen zijn
betrokken, die mede kunnen worden verklaard uit subjektsubsidiëring. Op basis
van hun onderzoeksresultaten veronderstellen zij dat, totdat uit nader
onderzoek het tegendeel blijkt, de individuele huursubsidiëring in de huidige
gedaante geen of slechts een geringe invloed heeft op de omvang van de
mobiliteit van reeds gevormde huishoudens, een beperkte niet te verwaarlozen
invloed op de mate waarin starters de woningmarkt betreden en verlaten en
een belangrijk effekt op de richting van de mobiliteit: een grote vraag naar
duurdere woningen en een verminderde belangstelling voor goedkopere
woningen.
Ook in het rapport ontwikkelingen op de woningmarkt 1988 (Buijs en DijkhuisPotgieser 1988) wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de I.H.S. en het
verhuisgedrag. Op basis van de in het Nationaal Rayon Onderzoek (N.R.O.)
1987 verzamelde gegevens, bleek dat 23% van de I.H.S.-ontvangers de bijdrage
voor het eerst heeft ontvangen in verband met een verhuizing. Ook de I.H.S.bijdra~e als zodanig heeft een duidelijk effekt; 43% van de respondenten zou
de hUIdige woning zonder LH.S. bijdrage niet betrokken hebben.
Bij bewoners van recente nieuwbouw had (blijkens het onderzoek Bewoners
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Nieuwe Woningen) de huurbijdrage een nog sterker effekt. Overigens werd er
wel een afname van het aandeel huurbijdrage-ontvangers in de nieuwbouw
gekonstateerd.
Zoals reeds werd aangegeven, vormt het in dit hoofdstuk verzamelde
onderzoeksmateriaal de basis voor de uitwerking van de voorlo{>ige {>robleemstelling in een aantal konkrete onderzoeksvragen. Deze uitwerking vmdt in het
nu volgende hoofdstuk plaats.
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3

DE ONDERZOEKSVRAGEN

De in paragraaf 1.2 gepresenteerde voorlopige probleemstelling werd in
hoofdstuk twee aan de hand van de literatuur op een aantal dimensies verkend.
Met behulp van deze kennis wordt de voorlopige probleemstelling in deze
paragraaf nader gekonkretiseerd in een aantal definitieve onderzoeksvragen
met de daarbij behorende veronderstellingen en operationalisaties. Om de
onderzoeksvragen voor de verschillende deelonderwerpen te kunnen beantwoorden, zal ook steeds een selektie van respondenten uit het W.B.O.
1985/1986 en het woningbehoeftenpanel 1988 worden aangebracht. De
omschrijving en de omvang van de al dus ontstane deelpopulaties komen ook
in dit hoofdstuk aan de orde.
In de inleiding van dit onderzoek wordt de motivatie aangegeven waarom de
dynamische aspekten van de I.H.S.-regeling in deze studie onderzocht worden.
Hierbij worden tevens de volgende hoofdthema's onderscheiden; de verklarende
variabelen voor het beroep op I.H.S. door huishoudens, de ontwikkelingen in
de huisvestingssituatie en de relatie met de I.H.S.-regeling, de invloed van de
I.H.S. op het verhuisgedrag van huishoudens en tenslotte het verschijnsel van
de latente vraag.
Ten aanzien van de verklarende variabelen voor het beroep op I.H.S. door
huurders kunnen de volgende drie onderzoeksvragen worden opgesteld:
Bestaan er verschillen in-de huishoudenskenmerken van de bewoners
met en zonder I.H.S. ?;
Bestaan er verschillen tussen de wonin~en in het algemeen en de
woonkwaliteit in het bijzonder van de hUishoudens zonder en met
I.H.S. ?;
Welke variabelen (zowel huishoudens- als woningkenmerken) geven
de beste modelmatige verklaring voor het onderscheid tussen bewoners
met en zonder I.H.S. ?
Op basis van de beschrijving uit hoofdstuk 2 kan verwacht worden dat de
huurders met zowel een lage als een hoge leeftijd en met een laag inkomen
zullen zijn oververtegenwoordigd onder de I.H.S.-ontvangers. Ten aanzien van
het type huishouden lijkt het aannemelijk dat de alleenstaanden, de onvolledige
gezinnen, de gezinnen zonder kinderen en de duurzaam gescheidenen minder
sterk vertegenwoordigd zullen zijn onder de huurders die hun woning zonder
een beroep op I.H.S. bewonen (Lucassen en Priemus 1977, Bouwcentrum 1982,
Houben 1983 en Van der Schaar 1987).
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Om bovenstaande veronderstellingen te kunnen toetsen, onderscheiden wij in
hoofdstuk 4 twee bewonersgroepen; een groep van I.H.S.-ontvangers en een
kontrolegroep van huurders met een inkomen dat het maximum van de LH.S.regeling niet overschrijdt. Om de meest recente informatie te verkrijgen, werd
hiertoe het woningbehoeftenpanel1988 aangewend. Van de oorspronkelijk 3279
respondenten uit deze survey, werden uiteindelijk 2734 respondenten geselekteerd die op basis van hun inkomen en ,hun huishoudenssamenStelling voor
I.H.S. in aanmerking zouden kunnen komen. Dit uiteraard atbankelijk van de
huurprijs van de woning. Deze respondenten kunnen vervolgens weer worden
onderverdeeld in 1404 respondenten zonder I.H.S. en 1.330 respondenten die
hun woning in 1988 met een beroep op LH.S. bewonen.
Ook ten aanzien van de ontwikkelingen in I de huisvestingssituatie over de
afgelopen twee jaar kan er een drietal onderzoeksvragen worden geformuleerd:
In welke mate bestaan er verschillen, dan wel overeenkomsten, tussen
de kenmerken van de vorige en de huidige woning van huishoudens
met en zonder I.H.S. die verhuisd zijn ?
Bestaan er verschillen in de ontwikkeling van de huisvestingssituatie
van de bewoners met en zonder I.H.S. over de afgelopen twee jaar ?
Wat zijn de mogelijke redenen voor in- en uitstroom van huurders in
en uit de LH.S.-regeling ?
Ten aanzien van deze onderzoeksvragen is tot op heden vrijwel geen relevante
literatuur beschikbaar. Het onderhavige onderzoek, en het in het voorwoord
genoemde onderzoek "In en uitstroom; bestand" van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (S.c.P.) kunnen de bestaande lacunes hierin opvullen.
Voor de huishoudens- en woningkenmerken van de huurders die in de periode
1985/1986 - 1988 al dan niet met een beroep op LH.S. verhuisd zijn, verwachten wij dat deze sterk zullen korreleren met de kenmerken van de huishoudens
en woningen zoals deze in hoofdstuk 4 beschreven worden. Ten aanzien van
de ontwikkeling van de huisvestingssituatie van de respondenten over de
afgelopen twee jaar tasten wij vooralsnog in het duister. Op basis van de
resultaten uit het N.R.O. 1987 kan verwacht worden dat huurders vooral
vanwege een inkomensdaling danwel -stijging in en uit de regeling stromen.
Ook op basis van de wet-LH.S. en de resultaten uit het eerste deelonderzoek
(de LH.S. en de lokale woningtoewijzing) verwachten wij dat naast een
daadwerkelijke verhuizing, ook veranderingen in het huishoudensinkomen en
de huishoudenssamenstelling van grote invloed zullen , zijn op de in- en
uitstroom. Deze veranderingen zullen voor de huurders in het woningbehoeftenpanel 1988 belangrijker zijn, in vergelijking met de totale huurderspopulatie in
Nederland. Dit omdat in het woningbehoeftenpanel 1988 de starters op de
woningmarkt vrijwel ontbreken. Voor een integrale behandeling van de in- en
uitstroom verwijzen wij dan ook naar het S.c.P. ond~rzoek "In- en uitstroom;
bestand".
'Om de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden,
worden in hoofdstuk 5 vier onderzoeksgroepen onderscheiden. Dit gebeurt op
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basis van de beide onderzoeksbestanden, W.B.O. 1985/1986 en het woningbehoeftenpanel1988. Zo worden de vol~ende groepen onderkend; 1) huurders
die op beide momenten geen lH.S. ontvmgen (de niet-ontvangers), 2) huurders
die op beide momenten wel lH.S. ontvingen (de blijvers), 3) huurders die in
1985/1986 wel en in 1988 geen lH.S. meer ontvangen (de uitstromers) en 4)
huurders die in 1985/1986 nog geen en in 1988 inmiddels wel lH.S. ontvan~en
(de instromers). De aantallen respondenten, blijvers 1247, instromers 240, metontvangers 1395 en uitstromers 367 maken het bovendien mogelijk om nader
onderscheid in de huishoudens- en woningkenmerken aan te brengen~
Ten aanzien van de invloed van de lH.S. op het verhuisgedrag van bewoners
kunnen een groot aantal onderzoeksvragen worden opgesteld:
In welke mate is er sprake van verschillen dan wel overeenkomsten,
tussen de kenmerken van de vorige en de huidige woning van huishoudens met en zonder lH.S. die verhuisd zijn ?
Bestaat er, gegeven de verschillen tussen de huurders met en zonder
lH.S., een overeenkomst tussen de verdeling van de verhuisden,- de
verhuisgeneigden en de niet-verhuisgeneigden over de huishoudens- en
woningkenmerken voor de huurders met en zonder I.H.S. ?
Bestaan er verschillen in de verhuisredenen van de huurders met en
zonder I.H.S. die verhuisd zijn of verhuisgeneigd zijn ?
Bestaan er verschillen ' in de woonwensen van de huurders met en
zonder I.H.S. die verhuisgeneigd zijn ?
Welke invloed oefent de I.H.S. uit op het zoekgedrag van huishoudens
op de woningmarkt .?
In welke mate heeft de I.H.S. de keuze van de huidige woning door
de bewoners beïnvloed ?
In welke mate heeft de I.H.S. de beslissing van de · bewoners om te
verhuizen beïnvloed ?
Welke invloed oefent de I.H.S. uit op vraag naar nieuw- en ..oudbouwwoningen?
.
Heeft de I.H.S. een negatieve invloed op beslissing van huishoudens om
een woning aan te kopen ?
In welke mate is de I.H.S. van invloed op de huidige woonruimteverdeling ?
In welke mate is er sprake van een relatie tussen de ur~entie van de
woningvraag van womngzoekenden en de mate waarin ZIj een beroep
op I.H.S. doen ?
. In welke mate is de I.H.S. van invloed op de voortgang van de stadsvernieuwing?
Ten aanzien van het verhuisgedrag en meer specifiek de relatie tussen het
verhuisgedrag en de I.H.S., biedt de literatuur meer aanknopingspunten. Zo
werd in paragraaf 2.2 specifiek aandacht besteed aan het woningmarktgedrag
van huishoudens. Hierin werd gekonkludeerd dat er duidelijke samenhangen
kunnen worden onderscheiden tussen de kenmerken van de huishoudens en
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de kenmerken van de betrokken en te betrekken woningen. Zo wordt het
woningmarktgedrag van huishoudens bepaald door het onderscheid starter/doorstromer, de leeftijd, de sociaal-ekonomische positie en de lokale
kontekst. In diverse studies wordt tevens een verband tussen de I.H.S. en het
woningmarkt~edrag van huishoudens aangetoond. Op basis van de resultaten
uit deze studIes verwachten wij dat ongeveer de helft van de huurders, zonder
LH.S. niet verhuisd zou zijn of zou hebben uitgekeken naar een goedkopere
woning. Deze veronderstelling wordt ook bevestigd door de resultaten uit het
eerste deelonderzoek naar de relatie tussen de lokale woningtoewijzing en de
I.H.S. Om deze relatie echter nauwkeuriger te kunnen vaststellen, worden er
in hoofdstuk 6 een aantal uitgewerkte onderzoeksvragen beantwoord.
Om het verhuisgedrag van de respondenten te kunnen beschrijven wordt de
onderzoekspopulatie onderverdeeld in zes deelgroepen. Uiteraard wordt er
allereerst weer onderscheid aangebracht tussen de respondenten die hun
woning in 1988 met en zonder een beroep op LH.S. bewonen. Vervolgens
kunnen deze beide onderzoeksgroepen worden opgedeeld in huishoudens die
de afgelopen twee jaar verhuisd zijn, huishoudens die van plan zijn om binnen
twee jaar te verhuizen en in een restkategorie van huishoudens die in de
afgelopen twee jaar niet verhuisd is en ook voor de komende twee jaar nog
geen verhuisplannen ontwikkeld heeft. De totale onderzoeksgroep kan worden
onderverdeeld in 11 % verhuisden, 31 % verhuisgeneigden en 58% immobielen.
De verdeling van deze drie onderzoeksgroepen over de respondenten die met
en zonder een beroep op LH.S. een woning bewonen, is hIer mee redelijk in
overeenstemming.
Tenslotte kunnen nog een aantal vragen over het verschijnsel latente vraag
worden samengesteld:

In welke mate stemmen de huishoudens- en woningkenmerken overeen
van de huurders die geen gebruik maken van de I.H.S.-regeling maar
hier wel recht op hebben en de huurders die dit recht wel effektueren ?
Wat zijn de mogelijke redenen van het niet effektueren van het recht
op LH.S. ?
Wat is de invloed van het inzicht in en de kennis over de LH.S.-regeling
op de latente vraag ?
Neemt de latente vraag naar I.H.S. bij bewoners toe naarmate het
subsidiebedrag waarop men recht heeft, kleiner wordt ?
In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de benutting van de I.H.S.-regeling.
Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag in hoeverre de subsidiegerechtigden
ook feitelijk van de regeling gebruik maken. Hiermee wordt tevens het
fenomeen van de latente vraag geïntroduceerd. In paragraaf 2.1 wordt
aangegeven dat in eerder verrichte studies dekkingspercentages van 65% tot
80% ~enoemd worden. Ook de resultaten uit de eerste deelstudie geven
aanwijzingen voor het bestaan van een redelijk omvangrijke latente vraag.
Slechts zeer sporadisch was echter de achtergrond voor het niet aanvragen van
I.H.S. onderwerp van studie. Op basis van de uitkomsten van de spaarzaam
20

verrichte studies verwachten wij dat de huurders die geen gebruik maken van
LH.S. en hier wel recht op hebben een hoger inkomen hebben en recht zullen
hebben op een aanmerkelijk lager bedrag aan LH.S. dan de huurders die wel
het recht op LH.S. effektueren. Bovendien lijkt het aannemelijk dat de eerste
groeI? huurders minder goed op de hoogte zal zijn van de inhoud van de LH.S.regeling.
Om bovenstaande veronderstellingen te kunnen toetsen, worden in hoofdstuk
7 allereerst alle respondenten geselekteerd die naar hun eigen zeggen in 1988
geen I.H.S. ontvangen. Vervolgens wordt op basis van de huurprijs van de
huidige woning, het inkomen en de huishoudenssamenstelling vastgesteld of de
huurders in 1988 in aanmerking komen voor I.H.S. Op deze wijze ontstaat
inzicht in de omvang van de latente vraag.
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4

DE VERKLARENDE VARIABELEN VOOR HET
BEROEP DAT HUISHOUDENS OP DE
INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE DOEN

4.1. Inleiding
Zoals in paragraaf 2.1 werd aangegeven, onderscheiden wij in ons onderzoek
naar. de dynamische aspekten van de I.H.S. twee bewonersgroepen van een
gelijke grootte; een groep van I.H.S.-ontvangers en een kontrolegroep van
huurders met een inkomen dat het maximum van de I.H.S.-regeling niet
overschrijdt. Hiertoe werd een steekproef getrokken uit het W.B.O. 1985/1986
van ongeveer 4.000 huishoudens. Deze groep werd in het eerste kwartaal van
1988 nogmaals geënquêteerd. Omdat deze laatste enquête de meest recente
informatie oplevert, worden in dit hoofdstuk de empinsche resultaten van dit
veldwerk besproken. Hiertoe is op basis van de inkomenscriteria uit de I.H.S.regeling en de huishoudenssamenstelling opnieuw een selektie aangebracht van
de huishoudens die zonder I.H.S. een huurwoning bewonen, maar hier,
afhankelijk van de huurprijs van de woning, wel recht op zouden kunnen
hebben. In dit kader is het van belang om op te merken dat er geen vergelijking tussen de totale groep huurders in Nederland, die al dan niet I.H.S.
ontvangen, gemaakt wordt. Ook de huurders zonder I.H.S. zouden, wanneer zij
een duurdere huurwoning betrekken, voor I.H.S. in aanmerking komen.
In dit hoofdstuk worden verklaringen aangedragen voor de verschillen tussen
de bewoners die in 1988 zonder en met I.H.S. een huurwoning bewonen. Op
basis van theoretische uitgangspunten kan de verdeling verklaard worden door
de huishoudenskenmerken van de bewoners en door de kenmerken van de door
de huurders bewoonde woningen. In deze volgorde worden de onderwerpen dan
ook, op basis van een beschrijvende wijze, in de eerste twee paragrafen van dit
hoofdstuk aan de orde gesteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
presentatie van de resultaten van een meer modelmatig opgezette analyse,
waarbij het al dan niet ontvangen van I.H.S. als afhankelijke variabele wordt
gedefinieerd. Vervolgens wordt een statistisch verband gelegd tussen deze
variabele en de huishoudens- en woningkenmerken. De uitwerking van deze
excertie vindt plaats in bijlage I.
4.2. De huishoudenskenmerken van de huurders met en zonder individuele huursubsidie
In paragraaf 2.2 werden met behulp van de beschikbare literatuur de huishoudenskenmerken van de I.H.S-ontvangers beschreven. Op basis van deze resultaten kunnen wij de verwachting uitspreken dat de hoofdbewoners uit huis23

houdens met zowel een lage als een hoge leeftijd (65+) en (uiteraard) met
een laag inkomen zullen zijn oververtegenwoordigd in de groep I.H.S.ontvangers. Ten aanzien van het type huishouden verwachten wij dat de alleenstaanden, de onvolledige gezinnen, de gezinnen zonder kinderen en de
duurzaam gescheidenen in vergelijking tot de huurders zonder LH.S. sterker
vertegenwoordigd zullen zijn (Lucassen en Priemus 1977, Bouwcentrum 1982,
Houben 1983 en Van der Schaar 1987).
Om deze veronderstellingen te kunnen toetsen, wordt in deze paragraaf
aandacht besteed aan de leeftijd, de gezinssamenstelling en aan een aantal
sociaal-ekonomische indikatoren. De kracht van de verbanden tussen de
afhankelijke variabelen (wel of geen LH.S.) en de onafhankelijke variabelen
zal steeds met Cramer's V worden aangegeven. Deze associatiemaat is een op
chi-kwadraat gebaseerde maat, die de sterkte van . de verbanden van op
nominale of hogere schaal gemeten variabelen uitdrukt. De waarden variëren
van 0 tot 1, waarbij een Cramer's V van 0 aangeeft dat er geen sprake is van
enig verband. Omdat de onderzoekspopulatie op basis van een steekproef werd
samengesteld, zal bij ieder verband ook steeds de statistische signifikantie
(p- waarde) worden aangegeven. Deze waarde geeft het percentage aan van alle
mogelijke steekproeven uit de totale populatie, waarin het gevonden verband
niet aanwezig zou zijn.
Zoals in figuur 4.1 kan worden afgelezen, bestaat er een redelijk verband tussen
de leeftijd van de huurders met en zonder LH.S.
Figuur 4.1 De leeftijd van de huurders met en zOnder LH.S. (%)
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De onderzoeksresultaten komen slechts gedeeltelijk overeen met de aan het
begin van deze paragraaf geopperde veronderstellmg. Zo blijken de huurders
met I.H.S. te zijn ondervertegenwoordigd in de jongste leeftijdsklasse tot 30 jaar
(10%) ten opzichte van de huurders zonder lH.S. (15%). Dit is in strijd met
de eerder opgestelde veronderstelling. Dit verschil zou verklaard kunnen
worden door een sterke ondervertegenwoording van het aandeel starters in het
woningbehoeftenpanel 1988. Starters hebben in het algemeen immers een lage
leeftijd. Wel blijken de bejaarde huurders sterker te zijn vertegenwoordigd
onder de huurders met I.H.S. (39%), dan onder de huurders zonder lH.S.
(31 %). Tussen de huurders met en zonder lH.S. en een leeftijd variërend van
30 tot 49 jaar doen zich nauwelijks verschillen voor. Het zojuist beschreven
onderscheid tussen de leeftijd van de beide onderzoeksgroepen blijkt ook uit
de gemiddelde leeftijd. Deze bedraagt voor de huurders zonder I.H.S. 51,9 jaar
en voor de huurders met LR.S. 54,4 jaar.
De leeftijdsverdeling is niet in strijd met de huishoudenssamenstelling van
beide bewonersgroepen (tabel 4.1).
Tabe14.1 De huishoudenssamenstelling van de huurders met en zonder lH.S.
in 1988 (%)
huurders

huishoudenssamenstelling
éénpersoonsh.h.

echtpaar z.
kinderen

echtpaar met één-ouder
gezin
kinderen

overig

huurders met I.H.S.
huurders zonder I.H.S.

29
22

30
30

25
36

13
5

4
6

totaal X

26

30

30

9

5

Bron:

Woningbehoefte~l

1988, O. T.B.-bewerking

Cramers v= 0,18

p= 0,000

Zo komen onder de huurders met LR.S. (29%) naar verhouding meer
éénpersoonshuishoudens voor (huurders zonder LH.S 22%). Deze verdeling is
in overeenstemming met het hogere aandeel ouderen onder de huurders met
lH.S. Daarentegen zijn de echtparen met kinderen juist weer sterker
vertegenwoordigd onder de huurders zonder lH.S. (36% tegen 25% bij de
huurders met lH.S.). In overeenstemming hiermee is dat ook de huishoudens
zonder I.H.S. gemiddeld uit meer personen bestaan. Zo bedraagt de gemiddelde huishoudensgrootte voor de huurders met lH.S. 2,4 personen en voor
huurders zonder lH.S. 2,6 personen.
De aan het begin van deze paragraaf geopperde veronderstelling dat het
aandeel gescheiden huishoudens onder de respondenten met lH.S. ho~er zou
liggen in vergelijking met de totale huurderspopulatie, wordt door de m tabel
4.1 gepresenteerde onderzoeksgegevens bevestigd. Zo bedraagt het percentage
één-oudergezinnen onder de huurders met lH.S. 13 tegen slechts 5 onder de
huurders zonder lH.S. Er kan geen verschil in de verdeling van het aandeel
echtparen zonder kinderen worden aangetoond.
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De zojuist gemaakte opmerking ten aanzien van het aandeel gescheiden
huishoudens wordt ondersteund wanneer we de burgerlijke staat van de
huurders aan een nadere inspektie onderwerpen (figuur 4.2).
Figuur 4.2 De burgerlijke staat van de huurders met en zonder I.H.S. (%)
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Ondanks het feit dat het aandeel gescheiden huishoudens voor de totale
onderzoekspopulatie slechts 11 % bedraagt, is er toch sprake van een sterke
oververtegenwoordiging onder de huurders met I.H.S. (16%) ten opzichte van
de kontrole groep van huurders zonder I.H.S. (6%). Ook het aandeel verweduwden is onder de huurders met I.H.S. hoger (19%) dan onder de huurders
zonder I.H.S. (12%). In overeenstemming met de eerder vastgestelde
oververtegenwoordiging van de huurders zonder I.H.S. in de jongste leeftijdskategorie, is dat het aandeel ongehuwden onder de huurders met I.H.S.
(10%) kleiner is in vergelijking met de huurders zonder I.H.S. (15%).
Aanvullend op deze demografische faktoren worden vervolgens de sociaalekonomische kenmerken van de huurders in vogelvlucht behandeld. Op basis
van de toekenning van I.H.S. kan ervan worden uitgegaan dat de huurders met
I.H.S. een lagere sociaal-ekonomische positie innemen, in vergelijking met de
kontrolegroep van huurders die een woning bewonen zonder daarbij een beroep
op I.H.S. te doen. Het recht op I.H.S. wordt immers op basis van de normhuur
vastgesteld, waarbij de normhuur toeneemt naarmate het inkomen van de
huurders stijgt. Het huishoudensinkomen vormt in het kader van het onderhavige onderzoek veruit de belangrijkste variabele. In figuur 4.3 wordt het
belastbaar huishoudensinkomen van de huurders met en zonder I.H.S.
weergegeven. Hiertoe wordt het inkomen van de hoofdkostwinner en de partner
gerekend.
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Figuur 4.3 Het belastbaar huishoudensinkomen van de huurders met en zonder
I.H.S. (%)
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Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds verondersteld werd, blijkt er
een sterk verband tussen het inkomen van de beide onderzoeksgroepen voor
te komen en hebben de huurders met I.H.S. een aanmerkelijk lager inkomen
in vergelijking met de kontrolegroep van huurders die hun woning zonder een
beroep op I.H.S. bewonen. Zo bedraagt het gemiddelde maandelijks belastbaar
huishoudensinkomen voor de huurders met I.H.S. f 1726,-- en voor de huurders
zonder I.H.S. f 2003,-~. Het zojuist beschreven verschil wordt niet bepaald door
de verdeling van het aandeel één- en tweeverdieners. Wel is het aandeel
huishoudens van beide onderzoeksgroepen, waarin naast het hoofd ook de
partner nog een inkomen verdient, erg hoog. Zo bestaat 39% van de huishoudens met I.H.S. en 37% van de huishoudens zonder I.H.S. uit tweeverdieners.
In tegenstelling tot het aantal inkomens per huishouden blijkt de inkomensbron
wel in overeenstemming met de inkomensverdeling (figuur 4.4).
Slechts 38% van de huurders verricht in een werkkring betaalde arbeid. Voor
de huurders met I.H.S. bedraagt dit percentage 28 en voor de huurders zonder
I.H.S. 49. Naar verhouding is ook een groter deel van de huurders zonder I.H.S.
met pensioen (17%). Voor de huurders met I.H.S. bedraagt dit percentage 11.
De huurders met I.H.S. zijn naar verhouding sterk vertegenwoordigd onder de
groep bijstandgerechtigden (24%) en onder degenen met een A.O.W.-uitkering
(17%). Voor de kontrolegroep van huurders zonder I.H.S. bedragen deze
percentages slechts 6 en 11. Opvallend is dat weinig huurders met (4%) of
zonder I.H.S. (2%) een uitkering op basis van de W.W. of N.W.W. ontvangen.
Dit kan verklaard worden door het feit dat, met name jonge werklozen, volgens
de nieuwe werkloosheidswet al vrij snel in de bijstandswet vervallen.
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Figuur 4.4 De inkomensbron van de huurders met en zonder I.H.S. (%)
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Er zijn nauwelijks gegevens aanwezig om deze toch opmerkelijke verdeling te
verifiëren. Het enige tamelijk betrouwbare resultaat zijn de uitkeringen
krachtens de AB.W. of de R.W.W.. Dit gegeven is voorhanden in de subsidiebestanden van het ministerie van V.R.O.M .. Het aandeel steeg van 11%
in de periode 1980/1981 tot 19% in de periode 1986/1987 (zie ook Ooms en
Papa 1989, p.29). Dit percentage komt wel enigszins lager uit in vergelijking
met de 24% uil het onderhavige onderzoek.
Om het inzicht in de sociaal-ekonomische positie te kompleteren, wordt er
tenslotte nog aandacht aan de scholingsgraad besteed.
Tabel 4.2 De voltooide opleiding in het algemeen vormend onderwijs van de
huurder zonder en met I.H.S. in 1988 (%)
huurders

huurders met
I.H.S.
huurders zonder
I.H.S.
totaal "

voltooide opleiding
univ./
hogesch.

VWO/Havo
HBS/Gymn.

Mavo/
Mulo

voortgezet
lager
ond./Lavo

lager
onderwijs

van
deze

3

7

20

17

50

3

4

9

16

19

48

4

3

8

18

18

49

4

Bron: Woningbehoeftef1)8l'lel 1988, O. T.B.-bewerking
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Cramer's V= 0,07

geen

p=

0,023

Allereerst wordt in tabel 4.2 de voltooide opleiding in het algemeen vormend
onderwijs weergegeven. Wat in het verleden in steekproefonderzoek onder
huurders al vaker bevestigd werd (Pas et al. 1983, Maas 1983, Boelhouwer
1988) geldt ook voor het woningbehoeftenpanel 1988 onder huurders met en
zonder I.H.S.; de opleidingsgraad is over het algemeen zeer laag. Zo heeft de
helft van de huurders na de lagere school geen algemeen vormende opleiding
meer genoten, terwijl slechts 3% van de huurders een universiteit of hogeschool
heeft doorlopen. Ten aanzien van deze variabele kan er nauwelijks of geen
verband met de afhankelijke variabele worden gekonstateerd (Cramers's V is
slechts 0,07).
Gezien de zojuist beschreven voltooide opleiding van de respondenten behoeft
het geen verbazing te wekken dat ook het aandeel huurders met een middelbaar of hogere beroepsopleiding erg laag is. Zo heeft 56% van de respondenten
zelfs helemaal geen beroepsopleiding genoten, terwijl slechts 20% een
middelbaar of hogere beroepsopleiding heeft afgerond. Ook nu is er weer
nauwelijks sprake van verschlllen tussen de huurders met en zonder lH.S ..
Op basis van de twee zojuist beschreven variabelen kan samenvattend worden
vastgesteld dat de scholingsgraad van de onderzoekspopulatie laag is, waarbij
zich nauwelijks verschillen voordoen tussen de scholingsgraad van de huurders
met en zonder lH.S.
Resumerend kunnen wij op basis van de in deze paragraaf gerapporteerde
onderzoeksbevindingen vaststellen dat er, zoals verondersteld werd, duidelijk
sprake is van verschillen in de huishoudenskenmerken van huurders die hun
woning met en zonder een beroep op lH.S. bewonen. De eerste kategorie is
gemiddeld sterker vertegenwoordlgd in de oudste leeftijdskategorie (65 +), en
behoort vaker tot een klein huishouden (éénpersoonshUlshouden en één-ouder
gezinnen) en is vaker gescheiden of verweduwd. Daarentegen zijn onder de
huurders zonder lH.S. de jongeren, de echtparen met kinderen en de
gehuwden en ongehuwden oververtegenwoordigd. Ondanks het feit dat er
nauwelijks een verschil in de scholingsgraad tussen de beide onderzoeksgroepen
voorkomt, kunnen wij op basis van het hogere gemiddelde inkomen van de
huurders die hun woning zonder I.H.S. bewonen, toch konkluderen dat deze
groep een hogere sociaal-ekonomische positie inneemt in vergelijking met de
huurders die wel I.H.S. ontvangen.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds wordt opgemerkt, kan het feit dat
bewoners al dan niet in aanmerking voor I.H.S. komen, naast de huishoudenskenmerken, ook door de woningkenmerken verklaard worden. In de nu
volgende paragraaf zijn deze dan ook onderwerp van studie.
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4.3. De woningkenmerken van de huurders zonder en met individuele
huursubsidie
Uiteraard vormt de huurprijs van de woning veruit de belangrijkste variabele
die het verschil tussen de wonin~en van de huurders met en zonder LH.S. zou
kunnen aangeven. Ge~even het inkomen van de huurders neemt op basis van
de wet op de LH.S. (ZIe hoofdstuk 2 van het rapport "De individuele huursubsidie en de lokale woningtoewijzing") de kans dat huurders I.H.S. ontvangen
immers toe naarmate de huur van de woningen hoger is.

In overeenstemming met de eerder uitgesproken verwachting blijkt dat de
basishuur van de woningen (figuur 4.5), die door de huurders met LH.S.
bewoond worden, enigszins hoger uitkomt in vergelijking met de huur die door
huurders zonder LH.S. wordt afgedragen.
'
Figuur 4.5 De basismaandhuur van de woningen die door de huurders met en
zonder I.H.S. bewoond worden (%)

%

Tot ' 300

f 301 f 400

r

De basismaan dhuur

401 f 500

f 501 f 600

f 601 f 700

Cramer' s V=O. 33

•

Huurders met
I.H.S.

IIIII

Huurd ers
zonder I.H.S.

f 700 en teer

p=O. 000

Bron: WonirebehoeftefllllOl!l 1988, O. T.B.-bewerkire

Dit verschil manifesteert zich vooral in de klasse tot 000,--. Zo heeft 36% van
de woningen van de huurders zonder LH.S. een basishuur tot maximaal f 300,-tegen slechts 13% van de woningen die bewoond worden door de huurders
met LH.S. Deze verdeling kan verklaard worden door het feit dat voor een
groot deel van deze woningen geen LH.S. kan worden aangevraagd. De
minimale huurprijs uit de LH.S.-tabel bedraagt immers f 256,--. Daarentegen
heeft 17% van de woningen van huurders zonder LH.S. een huur van f 500,-of hoger, terwijl dit percentage voor de huurders met LH.S. 38 bedraagt. Dat
de verdeling minder extreem is dan wellicht op voorhand verwacht had mogen
worden, blijkt onder anäere uit de gemiddelde basishuur. Deze bedraagt voor
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de huurders zonder lH.S. f 369,-- en voor de huurders met lH.S. f 460,--. De
verschillen zijn nog kleiner wanneer alleen de geIiliddelde huurprijs van de
woningen die onder de lH.S.-regeling vallen (huur f 256,-- of meer) berekend
wordt. Deze bedraagt voor de huurders zonder lH.S. f 410,-- en voor de
huurders met I.H.S. f 474,--.
Gezien het feit dat de woningkenmerken zoals het bouwjaar van de woning,
het woningtype en de eigenaar sterk met de huur van de woning gekorreleerd
zijn, verwachten wij ook ten aanzien van deze woningkenmerken een onderscheid tussen de huurders zonder en met I.H.S. te zullen aantreffen.
Tabel4.3 Het woningtype van huurders met en zonder I.H.S. (%)
huurders

woningtype
eengezinseengezinsh.
vrijst./twee huis in rij
onder-één-kap

huurders met

bOven-/
beneden

flat<
5 etages

flat 5
etages
of meer

woning

5

55

10

18

12

12

52

11

20

5

8

54

10

19

9

I.H.S.
huurders zonder

I.H.S.
totaal
Bron:

\lóningbehoefte~l

1988,

o. T.B.-bewerking

Cramer's v= 0,18

p= 0,000

Alhoewel er wel degelijk sprake is van een statisch signifikant verband tussen
het woningtype en de afhankelijke variabele huren met of zonder I.H.S., zijn
de onderlinge verschillen tussen de beide onderzoeksgroepen voor deze
variabele echter slechts beperkt. De huurders met I.H.S. wonen naar verhouding meer in eengezinshuizen in rijen en in flats vanaf vijf verdiepingen en
hoger, terwijl de huurders zonder I.H.S. naar verhouding in iets sterkere mate
zijn terug te vinden in de vrijstaande en twee onder-één-kap woningen, in de
beneden- en bovenwoningen en in de flats met maximaal vijf verdiepingen
(over het algemeen flats zonder lift). Zoals reeds opgemerkt zijn de onderlinge
verschillen echter slechts beperkt.
In tegenstelling tot het woningtype, kan er wel een sterk verband met het
bouwjaar van de woning worden opgetekend (figuur 4.6). Gezien de te
verwachten sterke korrelatie tussen het bouwjaar en de huurprijs ligt dit
resultaat deels in de lijn der verwachtingen. Toch is het verband sterker dan op
basis van de kor-relatie wel of geen I.H.S. en de huurprijs verwacht kon
worden. Zo woont bijna één kwart van de huurders zonder I.H.S. (23%) in een
voor-oorlogse woning, terwijl dit voor de huurders met I.H.S. slechts 8%
bedraagt. Ook de woningen die in de periode 1945-1960 gebouwd werden,
worden naar verhouding meer 'door de huurders zonder I.H.S. bewoond.
Daarentegen worden de woningen die na 1970 gebouwd werden in veel sterkere
mate door huurders met I.H.S. bewoond (64%) in vergelijking met de huurders
zonder ·I.H.S. (27%).
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Figuur 4.6 Het bouwjaar van de woningen die door de huurders met en zonder
I.H.S. bewoond worden (%)
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Hiermee in overeensteIilming is dat 41% van de huurders met LH.S. een
nieuwbouwwoning heeft betrokken, tegen slechts 27% van de huurders zonder
I.H.S.
Ten aanzien van de woonduur van de respondenten kan worden opgemerkt dat
de huurders zonder LH.S. naar verhouding langer in hun woning wonen, in
vergelijking met de huurders met lH.S. (tabel 4.4). Ook deze konstatering is
met de vorige twee verbanden in overeenstemming.
Tabel 4.4 De woonduur in de huidige woning van huurders met en zonder
LH.S. (%)
huurders

huurders met

woonciJur
1979 of
eerder

19801984

1985

1986

19811988

40

41

9

5

5

57

27

7

4

5

49

34

8

4

5

I.H.S.
huurders zonder

I.H.S.
totaal
Bron:

Woningbehoeft~l

1988,

o. T.B. - bewerking

Cramer's v= 0,17

P= 0,000

De verschillen openbaren zich vooral in de kategorie van bewoners die hun
woning al vanaf 1979 of eerder bewonen. Voor de huurders met lH.S. bedraagt
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dit percentage 40 en voor de kontrolegroep van huurders zonder I.H.S. 57. De
eerstgenoemde groep huurders heeft de woning naar verhouding meer in de
periode 1980';1984 betrokken (41 %), terwijl dit percentage voor de huurders
zonder lH.S. slechts 27 bedraagt.
Het onderscheid tussen de huurders met en zonder lH.S. naar eigenaar van de
woning levert het volgende resultaat op (tabel 4.5).
Tabel 4.5 De eigenaar van de woning bewoond door huurders met en zonder
I.H.S. (%)
huurders

eigenaar
korporatie

huurders met

gemeente

studenten-' part.
bejaardeninstelling
huisvesting

part.
persoon

75

8

5

7

5

66

10

3

8

12

71

9

4

8

8

I.H.S.

huurders zonder
I.H.S.

totaal

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O. T.B. -bewerking

Cramer's v= 0,16

p= 0,000

In ver~elijking met de huurders zonder I.H.S., wonen de huurders met I.H.S.
vaker In woningen die in eigendom zijn van korporaties (75%) en in specifieke
wonin~en die door niet winst beogende instellingen ten behoeve van studenten
en bejaarden verhuurd worden (5%). Deze percentages bedragen voor de
huurders zonder I.H.S. respektievelijk 66 en 3. De kategorie huurders zonder
I.H.S. woont naar verhouding meer in woningen die door partikuliere personen
verhuurd worden (12%) dan de huurders met I.H.S. (5%). Ten aanzien van de
woningen die door de gemeente en partikuliere instellingen verhuurd worden,
kunnen er slechts geringe verschillen worden opgetekend.
Ten aanzien van de woninggrootte (aantal vertrekken in de woning en
woonoppervlakte ) kan er geen eenduidig verband worden aangetroffen.
Tot nu toe werden alleen de afzonderlijke woningkenmerken van de woningen
van de huurders met en zonder I.H.S. vergeleken. Interessanter is het echter
om op basis van een aantal samengestelde variabelen de kwaliteit van de
woningen te analyseren. Alhoewel het woningbehoeftenonderzoek een zeer
uitgebreid en gedetailleerd gegevensbestand is, ontbreekt helaas de y-untwaardering van (huur)woningen volgens het woningwaarderingsstelsel (Conijn en
Papa 1986). Om nu in dit manco te voorzien werd in het kader van de
ontwikkeling van een woonuitgavenmodel door het E.I.B. een schatting van de
kwaliteitspunten volgens het woningwaarderingsstelsel op het W.B.O. 1981
gemaakt. Het gegevensbestand zoals dat verzameld werd ten behoeve van de
evaluatie van de huurprijzenwet (H.P.W. 1981) bood de mogelijkheid om voor
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het W.B.O. 1981 deze schatting van de puntenkwaliteit uit te voeren. Uitgaande
van de kwaliteitspunten op de H.P.W. 1981 werd de volgende procedure
gevolgd:
Nagegaan werd welke op het W.B.O. 1981 aanwezige woningkenmerken binnen de H.P.W. 1981 samenhang vertoonden met het
niveau van de puntenkwaliteit (indikatoren).
Met behulp van deze indikatoren werd een schatting uitgevoerd van
de puntenkwaliteit op de H.P.W. 1981.
De op grond van de indikatoren in de H.P.W. 1981 geschatte puntenkwaliteit werd vervolgens afgezet tegen de werkelijke op de
H.P.W. 1981 aanwezige puntenkwaliteit.
Tenslotte werd na het bereiken van een bevredigend resultaat met
behulp van de indikatoren de puntenkwaliteit op het W.B.O. 1981
vastgesteld (Conijn en Papa 1986, p.55).
Tabel 4.6 verschaft nu inzicht in de woningkwaliteit in punten volgens het
woningbehoeftenpanel 1988 voor de woningen welke door huurders met en
zonder lH.S. bewoond worden. Omdat de puntwaardering volgens het
woningwaarderingsstelsel inmiddels is aangepast en er slechts sprake is van een
schatting (zo worden woonomgevingsfaktoren buiten beschouwing gelaten),
worden de kwaliteitspunten in tabel 4.6 geïndexeerd.
Tabe14.6 De woningkw~iteit in ptmten voor woningen bewoond door huurders
huurders

geïndexeerde Puntenkwaliteit
minder
dan 75

75-90

91-105

106- 120

121 of
meer

huurders met I.H.S.
huurders zonder I.H.S_

13
29

16
17

20

16

19
16

32
21

totaal

21

17

18

17

27

Bron: Woningbehoeftefll8l'lE!l 1988,

o. T.B _-bewerking

Cramer's

v=

0,21

p= 0,000

Er blijkt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de woningen voor te
komen die door huurders met en zonder lH.S. bewoond worden. De huurders
zonder lH.S. zijn oververtegenwoordigd in de kwaliteitsklassen met het minste
aantal punten (de slechtste woningen), terwijl de huurders met lH.S. sterker
vertegenwoordigd zijn in de twee klassen die het meeste aantal kwaliteitspunten
bevatten. Deze konstatering kan ook via het gemiddeld aantal kwaliteitspunten
worden aangegeven. Voor de huurders zonder lH.S. bedraagt dit 93.52 punten
en voor de kontrolegroep van huurders met lH.S. 105.56 punten. Deze
resultaten zijn in overeenstemming met het eerder besproken huurniveau van
de woningen. Woningen met een hoge puntenkwaliteit zullen in de meeste
~evallen immers ook een hogere huur hebben, waardoor huurders, gegeven hun
inkomen, eerder voor lH.S. in aanmerking zullen komen. De onderlinge
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korrelatie van de bestudeerde variabelen komt in de volgende paragraaf nog
uitgebreid aan bod.
Evenals een vergelijking van de geindexeerde puntkwaliteit is het ook mogelijk
om de gemiddelde prijs per punt te vergelijken. Deze komt duidelijk gunstiger
uit voor de huurders zonder LH.S. (4,16) in vergelijking met de huurders die
wel LH.S. ontvangen (4,53).
Naast de woningkenmerken is het tevens interessant om de lokale kontext in
de beschouwing te betrekken. In een eerder in het kader van deze studie
verricht onderzoek naar de LH.S. en het toewijzingsbeleid van de woningbeheerders (Boelhouwer 1989) werd reeds aangetoond dat in de praktijk door de
woningbeheerders bij de toewijzing van woonruimte verschillend met de LH.S.
wordt omgesprongen. Hun handelen wordt mede bepaald door de lokale
woningmarktomstandigheden. Vanwege het feit dat deze woningmarktomstandigheden mede afhankelijk zijn van de grootte van de gemeente, de
urbanisatiegraad en het landsdeel waarvan de gemeente deel uitmaakt, wordt
de relatie met de afhankelijke variabele aan het slot van deze paragraaf
bestudeerd.
Uit alle analyses bleek dat er nauwelijks of geen verband voorkomt tussen het
al dan niet ontvangen van LH.S. en de lokatie. De enige variabele die nog enig
onderscheid aanbrengt, is de verdeling van de huurders over de vier landsdelen
(figuur 4.7).
Figuur 4.7 De verdelin~ van de huurders met en zonder LH.S. over de vier
landsdelen (%)
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Hieruit blijkt dat het aandeel huurders dat LH.S. ontvangt (38%) licht is
ondervertegenwoordigd in het westen van Nederland ten opzichte van het
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aandeel huurders dat een woning zonder I.H.S. bewoont (42%). In het zuiden
van Nederland is sprake van een tegenovergestelde situatie, terwijl de
verschillen in het noorden en oosten van Nederland minimaal zijn. Dit resultaat
is in overeenstemming met de gegevens uit de I.H.S.-bestanden van het
ministerie van V.R.O.M. (V.R.O.M., O.G. V.H., D.O./HJ.S. 1986, p.26).
Samenvattend kunnen wij op basis van de zojuist weergegeven onderzoeksresultaten, evenals bij de huishoudenskenmerken reeds het geval was, konkluderen
dat er duidelijk sprake is van verschillen in de woningkenmerken van
huishoudens die hun woning zonder en met een beroep op I.H.S. huren. Zoals,
gezien de inhoud van de I.H.S.-re~eling, vooraf verwacht werd, bestaat er een
duidelijk verband met de huurprijs van de woning; de woningen die door de
huurders met I.H.S. bewoond worden hebben een hogere gemiddelde huurprijs
in vergelijking met de woningen die door huurders zonder I.H.S. bewoond
worden. De overige verschillen zijn minder manifest aanwezig. Zo zijn huurders
met I.H.S. naar verhouding meer vertegenwoordigd in eengezinshuizen uit een
rij, in flats vanaf vijf verdiepingen en hoger, in oudere woningen, in woningen
die beheerd worden door korporaties en die in het zuiden van Nederland
gelokaliseerd zijn. In overeenstemming met de zojuist beschreven woningkenmerken is ook dat de woningen over het algemeen een hogere puntkwaliteit
volgens het woningwaarderingsstelsel bezitten dan de woningen die door de
huurders zonder I.H.S. bewoond worden. De kontrolegroep van huurders,
zonder I.H.S. maar met een belastbaar jaarinkomen onder de maximale
inkomensgrens uit de I.H.S.-regeling, is naar verhouding oververtegenwoordigd
in vrijstaande en twee onder-één-kap woningen, in beneden- en bovenwonin~en,
in flats van vier of minder verdiepingen, in woningen die door partikuhere
personen beheerd worden en in het westen van Nederland gelokaliseerd zijn.
Bovendien wonen deze huurders over het algemeen langer in hun woning, in
vergelijking met de huurders die I.H.S. ontvangen.
4.4. Een modelmatige analyse van de kenmerken van de huurders zonder en
met individuele huursubsidie
Met behulp van de tot nu toe uitgevoerde univariate analyses is getracht om
een beeld te schetsen van zowel de huishoudenskenmerken als van de
eigenschappen van de woningen zoals deze door de huurders bewoond worden
die al dan niet een beroep op I.H.S. doen. Om de variabelen te kunnen
op'sporen die de beste verklaring voor dit onderscheid opleveren, worden in
bijlage I de verschillen tussen de beide huurdersgroepen verder in onderlinge
verbanden uitgewerkt. Veel variabelen zijn immers sterk met elkaar gekorreleerd. Zo zullen de opleiding van huurders, het inkomen en de dagelijkse
bezigheid sterke overeenkomsten vertonen en valt bovendien te verwachten dat
deze variabelen ook in verband staan met demografische en sociale faktoren,
zoals de leeftijd en de gezinssamenstelling. Eenzelfde situatie doet zich voor ten
aanzien van de woningkenmerken.
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Op basis van een diskriminantanalyse wordt allereerst de verklarin~skracht van
de kontinue variabelen geanalyseerd. In volgorde van belangrijkheId geven het
bouwjaar, het inkomen, de huurprijs en de leeftijd de beste verklaring voor het
onderscheid tussen de huurders die zonder of met I.H.S. een woning bewonen.
Hierbij zijn, onafbankelijk van elkaar, zowel woning- als huishoudenskenmerken
van invloed op de afbankelijke variabele wel of geen beroep op I.H.S.
Om tot een verdere modellering van de onderzoeksgegevens te kunnen komen,
wordt vervolgens de indelin~ in kategorieën van de geselekteerde variabelen
vereenvoudigd (datareduktle). Dit gebeurt via een techniek die wordt
omschreven als P.R.U. (proportional reduction of uncertainty). Naast de
samenvoeging van kategoneën wordt de techniek ook gebruikt om de invloed
van de onafbankelijke variabelen op het al dan niet ontvangen van I.H.S. door
huurders te meten. Het blijkt dat het bouwjaar gevolgd door de inkomensbron
en de basishuur de meeste variantie van de afhankelijke variabele verklaren.
Dit resultaat kan als opmerkelijk beschouwd worden. Op basis van de werking
van de wet I.H.S. kan immers verwacht worden dat zowel het inkomen als de
huurprijs van de woning de grootste invloed uitoefenen op het onderscheid wel
of geen I.H.S.
Een tweede opmerkelijk resultaat is dat ook de inkomens bron van invloed is
op de afhankelijke variabele wel of ~een I.H.S .. Ook wanneer wordt gekorrigeerd voor het inkomen, dan nog blijken uitkeringsgerechtigden naar verhouding vaker I.H.S. te ontvangen dan werkenden. Een verklaring van het resultaat
dat zowel het bouwjaar als de inkomensbron, onafhankelijk van de huur en het
inkomen, onderscheid aanbrengen tussen de huurders die hun woning met en
zonder I.H.S. bewonen, is dat de benutting van de subsidie door werkenden en
door huurders in oude woningen, in het algemeen lager is in vergelijking met
de aanspraak op subsidie door niet-werkenden en huurders in recent gebouwde
woningen (zie ook hoofdstuk 7).
Zoals al aangegeven, kan vooraf reeds verwacht worden dat zowel het inkomen
van de huurders als de huurprijs van de woning sterk geassocieerd zijn met de
variabele wel of geen I.H.S. Om nu de betekenis van deze exogene variabelen
op het onderscheid wel of geen beroep op I.H.S. te kunen vaststellen, worden
in een volgende vergelijking de huurprijs en het inkomen konstant gehouden.
Uit de resulaten van deze vergelijking blijkt dat alleen de variabelen inkomensbron en bouwjaar nog enige beperkte verklarende variantie ten aanzien
van het onderscheid tussen wel of geen I.H.S. toevoegen, nadat het inkomen en
de huull'rijs reeds in de vergelijking zijn opgenomen. De verklaringskracht die
de ovenge variabelen aan het onderscheid wel of geen I.H.S. toevoegen is
uiterst klein en statistisch niet signifikant.
Vervolgens worden de resulaten van de voorselektie op een meer formele wijze
gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het logit-model. Uit deze
analyses blijkt dat de huur en de inkomensbron het leeuwedeel van de te
verklaren variatie voor hun rekening nemen. In tegenstelling tot de resultaten
van de exploratieve technieken, is nu de huur en niet het bouwjaar de
belangrijkste determinant voor het ontvangen van I.H.S. en wordt de inkomensbron eerder geselekteerd dan het inkomen.
Uit deze resultaten blijkt opnieuw dat de onafhankelijke variabelen onderling
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een sterke korrelatie vertonen. Afhankelijk van de analysetechniek, wordt de
huur dan wel het bouwjaar of het inkomen dan wel de inkomensbron geselekteerd. Ondanks deze sterke onderlinge korrelaties, blijven de verschillende
variabelen echter wel een uniek deel van de variatie op de afhankelijke
variabele verklaren. Voor een optimale verklaring van het onderscheid wel of
geen lH.S., is het dus van belang om alle vier de variabelen in de beschouwing
te betrekken; huur, bouwjaar, inkomen en inkomensbron.
45. Samenvatting en konklusies
In dit hoofdstuk staan de eerste drie onderzoeksvragen centraal, zoals die in
hoofdstuk 3 werden opgesteld. In dit eerste analysehoofdstuk wordt vastgesteld
welke variabelen als verklaring kunnen dienst doen om het onderscheid tussen
huurders met een inkomen dat onder de maximale inkomensgrens uit de lH.Sregeling ligt, en die zonder of met I.H.S. een huurwoning in 1988 bewonen,
aan te geven.
Ten aanzien van de huishoudenskenmerken manifesteren zich duidelijk verschillen tussen de huurders die hun wonin~ met en zonder een beroep op lH.S.
bewonen. De eerste kategorie is geInlddeld sterker vertegenwoordigd in de
oudste leeftijdskategorie (65 +), behoort tot een klein huishouden (éénpersoonshuishouden en één-ouder gezinnen) en is vaker gescheiden ofverweduwd.
Daarentegen zijn onder de huurders zonderlH.S. de jongeren, de echtparen
met kinderen en de gehuwden en on~ehuwden oververtegenwoordigd. Ondanks
het feit dat er nauwelijks verschil m de scholingsgraad tussen beide onderzoeksgroepen bestaat, kan op basis van het hoger gemiddelde inkomen van de
huurders die een woning zonder lH.S. bewonen, worden vastgesteld dat deze
groep een hogere sociaal-ekonomische positie inneemt dan de huurders die
I.H.S. ontvangen.
Ten aanzien van de verschillen tussen de woningkenmerken kan op basis van
de inhoud van de wet I.H.S. vooraf verondersteld worden dat de huurprijs de
belangrijkste variabele is om het verschil tussen de woningen van de huurders
die wel en geen beroep doen op lH.S. aan te geven. Gegeven het inkomen van
de huurders neemt de kans dat huurders lH.S. ontvangen, immers toe
naarmate de huur van de woning stijgt. Dit verband wordt door de onderzoeksresultaten bevestigd. Toch is deze verdeling minder extreem dan wellicht
op voorhand verwacht had kunnen worden. Dit blijkt onder andere uit de
gemiddelde maandhuur. Deze bedraagt voor de huurders zonder I.H.S. f 369,-en voor de huurders met lH.S f 460,--. Het grootste onderlinge verschil
manifesteert zich in de huurprijsklasse tot f 300,--. Omdat de huurprijs onder
de minimum huurprijs uit de lH.S.-tabel uitkomt, kan voor een s.r0ot deel van
deze woningen geen lH.S. worden aangevraagd. De verschillen Zijn nog kleiner
wanneer alleen de gemiddelde huurprijs van de woningen die onder de lH.S.regeling vallen (huur f 256,-- of meer) berekend wordt. Deze bedraagt voor de
huurders zonder I.H.S. f 410,-- en voor de huurders met lH.S. f 474,--.
Tussen het woningtype en de afhankelijke variabele huren met of zonder lH.S.
bestaat een minder sterk verband. De huurders met I.H.S. wonen naar
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verhouding meer in eengezinshuizen in een rij en in flats vanaf vijf verdiepingen
of hoger, terwijl de huurders zonder LH.S. naar verhouding in iets sterkere
mate zijn terug te vinden in vrijstaande en twee onder-één-kap woningen, in
de beneden- en bovenwoningen en in de flats met een woonlaag tot maximaal
vijf verdiepingen.
In tegenstelling tot het woningtype, is er daarentegen wel sprake van een sterk
verband tussen de afhankelijke variabele en het bouwjaar van de woning. De
huurders zonder LH.S. wonen naar verhouding vaker in woningen die voor
1960 gebouwd werden, terwijl de huurders met LH.S. zijn oververtegenwoordigd
in de woningen die na 1971 werden gebouwd. In overeenstemming met dit
resultaat is dat ook de huurders zonder LH.S. hun woning naar verhouding
langer bewonen, in vergelijking met de huurders met LH.S.
Het verband met de eigenaar van de woning levert slechts beperkte verschillen
op. Huurders met LH.S. zijn enigszins oververtegenwoordigd in woningen van
korporaties en in specifieke woningen die door niet winst beogende instellingen
ten behoeve van studenten en bejaarden verhuurd worden. De huurders die een
woning zonder LH.S. bewonen, zijn daarentegen naar verhouding meer in de
partikuliere huursektor gehuisvest. Dit resultaat is in overeenstemming met de
uitkomsten uit het deelonderzoek "De LH.S. en de lokale woningtoewijzing".
Aanvullend op de vergelijking van deze enkelvoudige woningkenmerken kan
op basis van een aantal samengestelde variabelen vervolgens de kwaliteit van
de door de beide onderzoeksgroepen bewoonde woningen worden vergeleken.
Naar aanleiding van de resultaten van een schatting van de punten volgens het
woningwaarderingsstelsel, blijkt er een duidelijk verband tussen de kwaliteit van
de woningen voor te komen die door huurders met en zonder I.H.S. bewoond
worden. Zo zijn de huurders met I.H.S. duidelijk oververtegenwoordigd in de
woningen van de hoogste kwaliteit. Dit resultaat is in overeenstemming met het
feit dat de huurders met LH.S. over het al~emeen in een duurdere en meer
recent gebouwde woriing wonen, in vergelijking met de huurders zonder LH.S ..
Evenals een vergelijking van de geindexeerde puntkwaliteit is het ook mogelijk
om de .gemiddelde .prijs per punt te vergelijken. Deze komt duidelijk gunstiger
uit voor de huurders zonder I.H.S. (4,16) in vergelijking met de huurders die
wel I.H.S. ontvangen (4,53).
Naast de specifieke woningkenmerken, kan tevens de lokalekontext in de
beschouwing worden betrokken. Uit alle uitgevoerde analyses blijkt echter dat
er nauwelijks of geen verband bestaat tussen het al dan niet ontvangen van
LH.S. en de lokatie van de woning. De enige variabele die nog enig onderscheid aanbrengt is de verdeling van de huurders over de vier landsdelen. Zo
is het aandeel huurders dat LH.S. ontvangt licht ondervertegenwoordigd in het
westen van Nederland ten opzichte van het aandeel huurders dat een woning
zonder I.H.S. bewoont. In het zuiden van Nederland is sprake van een
tegenovergestelde situatie, terwijl de verschillen in het noorden en het oosten
van Nederland minimaal zijn.
Afsluitend wordt in dit hoofdstuk tevens nog aandacht besteed aan de derde
onderzoeksvraag. Via een mödelmatige benadering worden de ·variabelen
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opgespoord die het grootste onderscheid aanbrengen in de tweedeling huurders
met en zonder I.H.S..
Afhankelijk van de analysetechniek, wordt de huur dan wel het bouwjaar of het
inkomen dan wel de inkomensbron geselekteerd. Ondanks deze sterke
onderlinge korrelaties, blijven de verschillende variabelen echter wel een uniek
deel van de variatie op de afhankelijke variabele verklaren. Voor een optimale
verklaring van het onderscheid wel of geen I.H.S., is het dus van belang om
alle vier de variabelen in de beschouwing te betrekken; huur, bouwjaar,
inkomen en inkomensbron.
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5
ONTWIKKELINGEN IN DE WONING- EN
HUISHOUDENSKENMERKEN VAN
HUISHOUDENS ZONDER EN MET INDIVIDUELE
HUURSUBSIDIE IN DE PERIODE 1985/1986 - 1988
5.1. Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd aangegeven, onderscheiden wij in ons
onderzoek naar de dynamische aspekten van de I.H.S. twee bewonersgroepen;
een groep van I.H.S.-ontvangers en een kontrolegroep van huurders zonder
I.H.S. met een inkomen dat eind 1985 of begin 1986 het maximum van de
I.H.S.-regelin~ niet overschreed. Hiertoe werd een steekproef getrokken uit het
W.B.O. 1985/1986 van ongeveer 4.000 huishoudens. In het kader van het
onderhavige onderzoek werd er vervolgens, als aanvulling op het W.B.O.
1985/1986, een na-enquête onder I.H.S.-ontvangers en een qua inkomen
vergelijkbare kontrolegroep gehouden. Het resultaat van deze opzet is dat er
twee meetpunten verkregen worden, met ieder twee bewonersgroepen,
waardoor veranderingen in de periode 1985/1986-1988 kunnen worden
opgespoord. In dit hoofdstuk worden deze veranderingen en de achtergronden
ervan bestudeerd.
Ten aanzien van de ontwikkelingen in de huisvestingssituatie over de afgelopen
twee jaar worden in hoofdstuk 3 drie onderzoeksvragen opgesteld. In de eerste
vraa~ worden de verschillen tussen de kenmerken van de vorige en de huidige
womng van de huishoudens die met en zonder een beroep op I.H.S. te doen
verhuisd zijn aan de orde gesteld, terwijl in de tweede onderzoeksvraag de
ontwikkeling van de huisvestingssituatie van de bewoners met en zonder I.H.S.
over de afgelopen twee jaar centraal staat. Tenslotte wordt in de derde vraag
aandacht besteed aan de mogelijke redenen voor in- en uitstroom van huurders
in en uit de I.H.S.-re~eling.
Op basis van de belde onderzoeksgroepen, bewoners die een huurwoning
zonder en met een beroep op I.H.S. bewonen, en de beide onderzoeksbestanden, W.B.O. 1985/1986 en het woningbehoeftenpanel1988 kunnen er vier
onderzoeksgroepen worden onderscheiden; 1) huurders die op beide momenten
geen I.H.S. ontvingen (niet-ontvangers), 2) huurders die op beide momenten
wel I.H.S. ontvingen (blijvers) 3), huurders die in 1985/1986 wel en in 1988
geen I.H.S. ontvangen (Ultstromers) en tenslotte 4) huurders die in 1985/1986
nog geen en in 1988 inmiddels wel I.H.S. ontvangen (instromers). De omvang
van de vier onderscheiden groepen wordt in figuur 5.1 afgebeeld.
Uit deze figuur wordt duidelijk dat, ondanks de korte tijdsperiode (2 tot
maximaal 2,5 jaar) er toch sprake is van een aanmerkelijke dynamiek in de
onderzoekspopulatie. Uiteraard zijn de niet-ontvangers (42,9%) en de blijvers
(38,4%) het sterkst vertegenwoordigd. Daarnaast is er sprake van een redelijke
vertegenwoordiging van de uitstromers (11,3%) en van de instromers (7,4%).
De aantallen van deze beide laatstgenoemde onderzoeksgroepen (367 en 240)
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Figuur 5.1 De verdeling van de blijvers, niet-ontvangers en de in- en
uitstromers (%)
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maken het tevens mogelijk om nader onderscheid in de huishoudens- en de
woningkenmerken aan te brengen. Omdat de aantallen in- en uitstromers
elkaar weinig ontlopen, is de verhouding I.H.S.-ontvangers en niet-ontvangers
in beide onderzoeksbestanden ongeveer gelijk.
In paragraaf 5.1 besteden wij allereerst aandacht aan de huishoudenskenmerken
van de vier onderzoeksgroepen. Omdat het beroep op I.H.S. naast de
huishoudenskenmerken, ook door de woningkenmerken bepaald wordt, zijn
deze laatste onderwerp van studie in paragraaf 5.2. Aanvullend op de
beschrijving van de kenmerken van de vier onderzoeksgroepen in 1988, wordt
in paragraaf 5.3 aandacht besteed aan de veranderingen van deze kenmerken
over de periode 1985/1986 - 1988. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de
achtergronden van de in- n uitstroom van huishoudens in en uit de I.H.S.regeling; Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting, waarin de
belangrijkste onderzoeksbevindingen uit dit hoofdstuk nogmaals worden
gepresenteerd.
5.2. De huishoudenskenmerken
In paragraaf 4.1 worden duidelijke verschillen gekonstateerd in de huishoudens-

kenmerken van de huurders die met en de huurders die zonder I.H.S. in 1988
hun woning bewonen. Zo blijken de huurders met I.H.S. gemiddeld sterker
vertegenwoordigd te zijn onder de bejaarden, vaker tot een klein huishouden
te behoren (éénpersoonshuishoudensen één-ouder gezinnen) en gescheiden of
verweduwd te zijn. Daarentegen zijn onder de huurders zonder I.H.S. de
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jongeren, de echtparen met kinderen en de gehuwde en ongehuwde huishoudens oververtegenwoordigd. Ook nemen de huurders zonder LH.S. een hogere
sociaal-ekonomische positie in.
Ten aanzien van de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar kan verwacht
worden dat deze verschillen zullen zijn toegenomen. Om deze veronderstelling
te kunnen toetsen wordt, evenals in paragraaf 4.1, opnieuw aandacht besteed
aan de leeftijd, de gezinssamenstelling en aan een aantal sociaal-ekonomische
indikatoren.
Zoals reeds verwacht mocht worden, vinden de belangrijkste wijzigingen plaats
in de leeftijdsgroep tot negenentwintig jaar. Zo bedraagt het aandeel instromers
in deze leeftijdsgroep 21 % en het aandeel uitstromers 25%, terwijl het
percentage blijvers en niet-ontvangers slechts 9 en 16 bedraagt. Deze
respondenten bevinden zich in een fase van de huishoudensontwikkeling waarin
hun maatschappelijke carrière wordt op~ebouwd. Hierbij kunnen verschillende,
tegengestelde faktoren van invloed zijn. Zo kan een huurder vanwege een
inkomensstijging naar een duurdere huurwoning verhuizen en dan vervolgens
voor LH.S. m aanmerking komen. Men kan echter ook vanwe~e werkloosheid
in de regeling terecht komen. Uiteraard is het ook aannemelIjk dat een deel
van de LH.S.-ontvangers vanwege een verbetering in hun maatschappélijke
carrière in 1988 niet langer een beroep op de LH.S.-regeling hoeft te doen.
Ook in de daaropvolgende leeftijdsklasse, dertig tot veertig jaar, is er serake
van een grote uitstroom (35%) en instroom (16%). Het lijkt waarschijnlijk dat
veel respondenten door een verbetering van hun maatschappelijke positie uit
de regeling zijn gestroomd.
Het verschil tussen de in- ~n uitstromers is verder op een duidelijke wijze over
de leeftijdsgroepen verdeeld. De uitstromers zijn oververtegenwoordigd in de
leeftijdsklassen tot vijftig jaar, terwijl de instromers naar verhouding een hogere
leeftijd bezitten. Dit ·blijkt met name uit het aandeel instromers onder de
bejaarde respondenten (31 %).
Tabel5.1 De leeftijd van de blijvers, niet-ontvangers, en de
in 1988 (%)
bewoners

bl i jvers

instromers
niet-ontvangers
uitstromers
totaal "
Bron:

În-

en uitstromers

leef ti jd
50-64

65+

totaal abs.

13
10
12
18

16
22
24
12

40
31
31
11

1247
240
1395

13

20

32

100

<30

30-39

40-49

9
21
16
25

23
16
18
35

15

21

Woningbehoefte~l

1988, O.T .B.-bewerking

Cramer's v= 0,15

367

P=O,OOO

De zojuist beschreven verdeling kan ook door de gemiddelde leeftijd worden
aangegeven. Voor de uitstromers bedraagt deze vijftig jaar en voor de
instromers veertig jaar. De ontwikkeling van de afgelopen twee jaar heeft aldus
een differentiatie in het onderscheid huurders met en zonder I.H.S. naar leeftijd
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aangebracht.
De verschillen komen tevens tot uiting in de gemiddelde leeftijd van de
huurders met en zonder I.H.S. in 1985/1986 en in 1988. Zo bedroeg het
verschil in de gemiddelde leeftijd tussen de huurders met en zonder I.H.S. in
1985/1986 nos 0 jaar, terwijl het verschil in 1988 is opgelopen tot 3,5 jaar.
De blijvers zijn sterk vertegenwoordigd onder de bejaarde huurders (40%).
Deze konstatering is in overeenstemming met het feit dat veel van deze
huurders op een dure bejaardenwoning zullen zijn aangewezen en in veel
gevallen niet geprofiteerd hebben van een inkomensverbetering.
Evenals de leeftijdsverdeling, zijn ook de verschillen in de huishoudenssamenstelling van de huurders met en zonder I.H.S. in 1988, tengevolge van de
in- en uitstroom, toegenomen (Tabel 5.2).
Tabel 5.2 De huishoudenssamenstelling van de blijvers, niet-ontvangers en de
in- en uitstromers in 1988 (%)
bewoners

huishoudenssamenstelling
echtpaar z. echtpaar met één-ouder
gezin
kinderen
kinderen

29

27
24
35
52

13
10
4
5

7
11

33

8

6

blijvers
instromers
niet-ontvangers
uitstromers

23

21
17

28
37
32
14

totaal "

24

29

Bron:

overig

ééf1)ersoonshh.

\Ioningbehoeft~l

1988, O. T.B.-bewerking

Cramer's v= 0,15

4
6

p= 0,000

Zo zijn de echtparen met kinderen duidelijk sterker vertegenwoordigd bij de
uitstromers (52%) in vergelijking met de instromers (24%). Ook stromen er
naar verhouding meer één-oudergezinnen in de regeling. De verschillen tussen
de verdeling van de in- en uitstroom over de overige kategorieën zijn slechts
gering.
.
In overeenstemming met de eerder besproken leeftijdsverdeling, is dat de
blijvers sterk zijn vertegenwoordigd onder de éénpersoonshuishoudens (29%)
en onder de één-oudergezinnen.
De gemiddelde huishoudensgrootte is in overeenstemming met' de zojuist
beschreven huishoudenssamenstelling. De uitstromers behoren in het algemeen
tot een groter huishouden. Zo bedraagt de gemiddelde huishoudensgrootte voor
de uitstromers 2,9 en voor de instromers slechts 2,3.
Resumerend kan worden opgemerkt dat de aanwezige verschillen tussen de
huishoudenssamenstelling in 1985/1986 van de huurders met en zonder I.H.S.
zijn toegenomen onder invloed van de in- en uitstroom van respondenten uit
de regeling.
Ook ten aanzien van de burgerlijke staat doen zich, zij het beperkte, verschillen
voor tussen de onderscheiden bewonersgroepen (figuur 5.2). Onder de
uitstromers zijn de gehuwden (67%) enigszins oververtegenwoordIgd ten Figuur
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Figuur 5.2 De burgerlijke staat van de blijvers, niet-ontvangers en de in- en
uitstromers in 1988 (%)
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opzichte van de instromers (61 %). Daarentegen deden naar verhouding meer
huishoudens die verweduwd (11%) en gescheiden (12%) zijn in de periode
1985/1986 - 1988 voor het eerst een beroep op I.H.S., in vergelijking met de
huurders die in deze periode niet langer van de I.H.S. gebruik maakten (7% en
10%).
De blijvers zijn sterk vertegenwoordigd onder de huishoudens die gescheiden
en verweduwd zijn.
De in het vorige hoofdstuk beschreven verschillen tussen de burgerlijke staat
van de huurders met en zonder I.H.S. in 1988, werden door de ontwikkelingen
in de voorafgaande twee jaar voor alle deelkategorieën versterkt.
Aanvullend op de demografische faktoren worden ook nu weer een aantal
sociaal-ekonomische indikatoren behandeld. Op basis van de toekenning van
I.H.S. kan verwacht worden dat instrorners een lagere sociaal-ekonomische
positie innemen, in vergelijking met degenen die in 1988 niet langer een beroep
op I.H.S. doen. Zoals reeds eerder opgemerkt, wordt het recht op I.H.S. immers
op basis van de normhuur vastgesteld, waarbij de normhuur toeneemt naarmate
het inkomen van de huurders stijgt.
Als eerste indikator wordt in figuur 5.3 het belastbaar huishoudensinkomen
van de in- en uitstromers weergegeven. Zoals verondersteld werd, komt het
belastbaar jaarinkomen van de instrorners aanmerkelijk lager uit, in vergelijking
met het inkomen van de uitstrorners. Zo bedraagt het gemiddelde belastbaar
huishoudensinkomen voor de instrorners f 23.651,-- en voor de uitstrorners
f 34.783,--. Dit laatste bedrag is zelfs hoger dan het gemiddelde belastbaar
jaarinkomen van de niet-ontvangers in 1988 (f 29.823,--). Voor de blijvers
45

Figuur 53 Het belastbaar jaarinkomen van de in- en uitstromers in 1988 (%)
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bedraagt het ~emiddelde huishoudensinkomen f 19.897,--.
Het verschil m inkomen tussen de in- en uitstromers wordt voor een deel
veroorzaakt door het aandeel tweeverdieners. Dit percentage bedraagt voor de
instromers 37 en voor de uitstromers 48.
Ook de inkomensbron blijkt in overeenstemming te zijn met de inkomensverdeling (figuur 5.4). Zo verricht slechts 28% van de instromers in een werkkring
betaalde arbeid, terwijl dit percentage voor de uitstromers 78 bedraagt.
Daarente~en is het aandeel instromers dat een pensioen geniet hoger (14%),
in vergelijking met de uitstromers (3%). Hetzelfde geldt overigens voor de
instromers (23%) en de uitstromers (5%) met een bijstandsuitkering. Deze
verdeling stemt overeen met de · kenmer~en van de huurders die hun woning in
1988 met en zonder toekenning van I.H.S. bewonen, zoals deze in het
vorige hoofdstuk béschreven werden. .
De blijvers zijn oververtegenwoordigd onder de huurders met bijstand en
AO.W.
Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan de scholingsgraad. Hiertoe wordt in
tabel 5.3 de voltooide opleiding in het algemeen vormend onderwijs weergegeven. Voor zowel de m- als uitstromers s.eldt dat zij een hogere opleiding
hebben voltooid in vergelijking met de bhjvers en de niet-ontvangers. Dit
verband kan verklaard worden uit de jonge leeftijd van de in- en uitstromers.
Over het algemeen is het opleidingsniveau van jon~eren immers hoger in
vergelijking met de oudere generaties. De verschillen tussen de in- en
uitstromers onderling zijn eenduidig. Zo zijn de uitstromers oververtegenwoordigd in de hoogste drie opleidingskategorieën en ondervertegenwoordigd in de
laagste twee. In paragraaf 4.1 werd gekonstateerd dat er in 1988 nauwelijks
verschillen in de voltooide opleiding van de huurders met en zonder LH.S.
4'6

Figuur 5.4 De inkomensbron van de blijvers, niet-ontvangers en de in- en
uitstromers in 1988
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Tabel 5.3 De voltooide opleiding in het algemeen vormend onderwijs van de
blijvers, niet-ontvangers en de in- en uitstromers in 1988 (%)
bewoners

voltooide opleiding
U'liv.e rsit. vwo/havo
hogeschool hbs/gynn.

mavo/
nulo

voortgezet lager
lager ond./ onderlavo
wi js

geen
van

deze

bl ijvers
instromers
niet-ontvangers
uitstr omers

5
4
6

8
10
11
15

21
19
17
26

17
18
18
20

49
46
47

4
2
4

29

3

totaal "

4

10

20

18

45

4

Bron:

3

Woningbehoefte~l

1988, DTB-bewerking

Cramer's

v=

0,09

P=O,OOO

voorkomen. De in- en uitstroom van huishoudens in en llit de regeling brengt
hier geen verandering in. Verder blijkt dat, van de vier onderscheiden
onderzoeksgroepen, de opleiding van de blijvers het laagst is.
Resumerend kunnen wij .op basis van de zojuist beschreven onderzoeksresultaten konkluderen dat er, . zoals ook verondersteld werd, duidelijke
verschillen bestaan in de huishoudenskenmerken van de respondenten die in
de periode 1985/1986 - 1988 niet langer een beroep op I.H.S. deden en de
bewoners die in deze periode in de I.H.S.-regeling stroomden. De instromers
blijken ouder te zijn, zijn oververtegenwoordigd onder de echtparen zonder
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kinderen en nemen een lagere sociaal-ekonomische positie in, in vergelijking
met de uitstromers. Over het algemeen brengt de m- en uitstroom van de
huurders ook een grotere differentiatie in de kenmerken van de huurders met
en zonder lH.S. teweeg. Verder is de maatschappelijke positie van de blijvers
verreweg het slechtst. Zij zijn oververtegenwoordigd onder de laagste
inkomensgroepen, de ouderen, de gescheiden en verweduwden en de
éénpersoonshuishoudens.
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds opgemerkt, wordt het beroep op lH.S.
naast de huishoudenskenmerken, ook door de woningkenmerken bepaald. In
de volgende paragraaf worden deze dan ook voor de vier onderzoeksgroepen
nader uitgewerkt.
53. De woningkenmerken
Voordat de woningkenmerken worden geanalyseerd, wordt allereerst aandacht
besteed aan het verhuisgedrag van de verschillende bewonerskategorieën
(figuur 5.5).
Figuur 5.5 Het aandeel verhuisden onder de blijvers, niet-ontvangers en de inen uitstromers in 1988 (%)
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Zoals verwacht mocht worden, is de mobiliteit onder de in- en uitstromers
hoger in vergelijking met de blijvers (8%) en de niet-ontvangers (9%). Zo is
17% van de uitstromers en 27% van de instromers verhuisd. Overigens geeft
dit resultaat wel een eerste indikatie van de mogelijke redenen van in- en
uitstroom uit de lH.S.-regeling. Op basis van het aandeel verhuisden kan als
voorlopige konklusie worden opgemerkt dat de veranderingen in de huis48

houdenssamenstelling respektievelijk de sociaal-ekonomische positie vermoedelijk van ~otere invloed zijn geweest op de in- en uitstroom van de I.H.S.regeling dan Wijzigingen in de woningkenmerken. In vervolg van dit hoofdstuk
komen wij nog uitgebreid op dit aspekt terug.
Evenals in J?aragraaf 4.2, wordt ook nu allerreerst weer aandacht besteed aan
het belangrIjkste woningkenmerk; de huurprijs van de woningen (figuur 5.6).
Figuur 5.6 De basismaandhuur van de door de blijvers, niet-ontvangers en de
in- en uitstromers in 1988 bewoonde woningen (%)
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Deze is immers samen met het inkomen en de huishoudenssamenstelling
beealend voor de hoogte van de I.H.S.-bijdrage. Zoals uit bovenstaande figuur
blijkt, bestaat er een eenduidig verband tussen de huurprijs van de door de inen uitstromers bewoonde woning. De instromers zijn ten opzichte van de
uitstromers oververtegenwoordigd in de huuf{>rijsklassen met een maandelijkse
basishuur tot f 500,--, terwijl de uitstromers In vergelijking met de instromers
naar verhouding vaker in een duurdere huurwoning wonen. Dit verband kan
ook door de gemiddelde basismaandhuur worden aangeduid. Deze bedraagt
voor de uitstromers f 480,-- en voor de instromers f 432,--. Dit resultaat kan
gezien de inhoud van de wet I.H.S. als opmerkelijk beschouwd worden.
Naarmate de huurprijs stijgt, neemt immers ook de kans dat huishoudens, bij
een gegeven inkomen, I.H.S. zullen ontvangen toe. Blijkbaar verhuizen de
uitstromers uit de I.H.S.-regeling naar een duurdere woning, maar wordt de
aanspraak op I.H.S. lager omdat het inkomen van de uitstromers ook fors
toeneemt (zie tabel 5.9).
Door het verschil in de gemiddelde huurprijs van de in- en uitstromers wordt
tevens het verschil tussen de gemiddelde huurprijs van de woning van de
huurders met en zonder I.H.S. gereduceerd. Uit de beschrijving in paragraaf 4.2
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bleek immers dat de gemiddelde huurprijs van de woningen van de huurders
zonder I.H.S. in 1988 lager uitkomt, in vergelijking met de gemiddelde huurprijs
van de woningen van de huurders die een beroep doen op I.H.S ..
De gemiddelde basismaandhuur voor de blijvers bedraagt f 470,--.
Evenals de verschillen tussen het woningtype van de huurders met en zonder
I.H.S. in 1988, zijn ook de verschillen tussen het woningtype van de in- en
uitstromers slechts gering (tabel 5.4). Ten opzichte van de instromers zijn de
uitstromers naar verhouding enigszins oververtegenwoordigd in de eengezinshuizen uit een rijtje en in de vrijstaande eengezinshuizen en in de twee
onder-één-kap woningen en ondervertegenwoordigd in de flatwoningen. Deze
verdeling is in overeenstemming met de zojuist besproken huurprijs. De laatste
kategorie wonfugen behoort immers over het algemeen tot de goedkoopste
delen van de woningvoorraad. De invloed van de in- en uitstroom van bewoners
op de verdeling van het woningtype van de huurders meten zonder I.H.S. is
slechts klein. Wel blijven de bestaande (kleine) verschillen intakt of worden
deze zelfs enigszins versterkt.
Tabel5.4 Het woningtype van de blijvers, niet-ontvangers en de in- en
uitstromers in 1988 (%)
won i ngtype
eengezinsh .

eengezins-

vrijst./twee huis in
onder-één-k. rij
bI ijvers
instromers
niet-ontvangers
uitstromers

5
7
15
14

56
53
49
58

totaal"

10

53

Bron:

Woningbehoefte~l

flat <
5 etages

flat 5
etages
of meer

7

17
23
21
13

13
9
5
8

9

19

9

boven-

beneden-

woning
9
8

10

1988, o. T.B.-l;ewerking

Cramer's

y=

0,12

P=

0,000

In tegenstelling tot het woningtype, is er wel sprake van een sterk verband
tussen het bouwjaar van de woning en het onderscheid tussen in- en uitstromers
(figuur 5.7). De uitstromers wonen in het algemeen in wonin~en van recentere
datum dan de instromers. Zo woont 63% van de uitstromers m een woning die
na 1970 gebouwd werd tegen 46% van de instromers.
De blijvers zijn sterk vertegenwoordigd in de jongste bouwjaarklassen.
Door deze wijzigingen van de afgelopen twee jaar, is het verschil tussen de
ouderdom van de woningen die door huurders met en zonder I.H.S. bewoond
worden, wel kleiner geworden.
.
.
Het bovenstaande resultaat is slechts ~edeeltelijk terug te vinden in de
verdeling van de nieuw- en oudbouwwomngen over de in~ en uitstromers. Zo
woont 34% van de uitstromers in een nieuwbouwwoning, tegen 31 % van de
instromers.
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Figuur 5.7 Het bouwjaar van de door de blijvers, niet-ontvangers en de in- en
uitstromers in 1988 bewoonde woningen (%)
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Evenals in hoofdstuk 4 ten aanzien van de verdeling huurders met en zonder
I.H.S. in 1988 al gekonkludeerd werd, ~eldt ook voor de verdeling tussen in- en
uitstromers n(!.ar eigenaar van de worung dat er niet sprake is van een sterk
verband (tabel 5.5).
.
Tabel 5.5 De eigenaar van de woning bewoond door blijvers, niet-ontvangers
en de in- en uitstromers in 1988 (%)
.
bewoners

eigenaar
korporatie

gemeente

studenten"
bejaarden'
huisvesting

bI i jvers
instromers
ni et 'ontvangers
uitstromers

76
72
65
70

8
9

5
4

11
7

totaal "

70

9

part.
instelling

part.
persoon

8

4

7

9

3

9

14

4

12

8

4

8

9
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Ook de verdeling tussen de profit en de non-profit huursektor levert nauwelijks
relevante verschillen op. Wel zijn de blijvers in de regeling enigszins oververtegenwoordigd in de non-profit huursektor, ten opzichte van de overige drie
bewonersgroepen.
Evenals in hoofdstuk 4 al gekonkludeerd werd, bestaat er geen eenduidig
verband .tussen de verdeling van de woninggrootte (het aantal vertrekken in de
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woning en de woonoppervlakte ) over de in- en uitstromers.
Ook voor de onderzoeksgroepen in dit hoofdstuk wordt op basis van een aantal
samengestelde variabelen, de kwaliteit van de woningen vergeleken. Evenals in
paragraaf 4.2 wordt weer een schatting van de puntenkwaliteit volgens het
woningwaarderingsstelsel uitgevoerd, waarna de punten vervolgens op het
gemiddelde geïndexeerd worden (tabel 5.6).
Tabe15.6 De woningkwaliteit in geïndexeerde punten voor woningen bewoond
door blijvers, niet-ontvangers en de in- en uitstromers in 1988 (%)
bewoners

geïndexeerde puntenkwaliteit
minder dan

75-89

90-104

105-119

120 en meer

75

bI ijvers
instromers
niet-ontvangers
uitstromers

12
17
31
15

16
16
18
10

19
22
17
13

18
23
15
20

35

totaal X

21

16

18

17

28
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Cramer's V=0,16

23

19
43
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De verschillen in de kwaliteit van de door de in- en uitstromers bewoonde
woningen worden overduidelijk in tabel 5.6 gedemonstreerd. De instromers zijn
in de eerste drie kategorieën oververtegenwoordigd, terwijl de kategorie met
meer dan 120 punten sterk wordt gedomineerd door de uitstromers. Dat de
uitstromers over het algemeen een woning van hogere kwaliteit bewonen, in
vergelijking mèt de instromers kan ook door het ~emiddeld aantal kwaliteitspunten worden aangetoond. 0> bedraagt het gennddel~ puntenaantal voo~ d~
mstromers 100,3 en voor de Ultstromers 109,7. De gennddelde puntenkwalitelt
voor de blijvers bedraagt 106,4.
Overigens is de verhoudin~ prijs/kwaliteit van de door de niet-ontvangers
bewoonde woningen duidehjk het ~nstigst, terwijl deze voor de overige drie
onderzoeksgroepen ongeveer gelijk IS. ZO bedraagt de gemiddelde (geïndexeerde) prijs per punt voor de niet-ontvangers 4,08 en voor de uitstromers 4,50.
De lll- en uitstroom van de respondenten heeft tot gevolg dat het verschil
tussen de woningkwaliteit van de huurders met en zonder I.H.S. de afgelopen
twee jaar kleiner is geworden. Uit tabel 5.6 kan immers worden af~eleid dat de
blijvers een woning met een hogere kwaliteit bewonen in vergelijking met de
niet-ontvangers.
Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan de lokale kontext. Hiervoor wordt
in figuur 5.8 de verdeling van de onderzoeks~oepen over de vier landsdelen
weergegeven. De in- en uitstromers zijn redelIjk homogeen over de vier landsdelen verdeeld. De uitstromers zijn enigszins oververtegenwoordigd in het noorden (13%) en het zuiden (27%) van Nederland ten opzichte van de instromers
(12% en 23%). Deze laatste groep respondenten komt daarentegen naar ver52

Figuur 5.8 De verdelinç van de blijvers, niet-ontvangers en de in- en
uitstromers m 1988 over de vier landsdelen (%)
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houding meer in het oosten van Nederland voor (27%) in vergelijking met de
uitstromers (22%). De in- en uitstroom van respondenten uit de I.H.S.-regeling
is redelijk in overeenstemming met de verdeling van de huurders met en zonder
I.H.S. over de vier landsdelen, zoals deze in hoofdstuk 4 gepresenteerd werd.
Samenvattend kunnen wij op basis van de bovenstaande onderzoeksbevindingen
opmerken dat de huurders die in 1985/1986 nog wel en in 1988 niet langer een
beroep doen op I.H.S., in 1988 in een meer aantrekkelijke woning wonen, in
vergelijking met de respondenten die in de periode 1985/1986-1988 voor het
eerst een beroep op I.H.S. deden. Zo is de gemiddelde huurprijs van de
woningen van de uitstromers uit de I.H.S.-regeling hoger, wonen ZIj meer in
eengezinshuizen en minder vaak in flats, terwijl de woning ook van recentere
datum is (meer nieuwbouwwoningen) in vergehjking met de woningen die door
de instromers bewoond worden. In overeenstemming met deze woningkenmerken is ook dat de woningen van de uitstromers over het algemeen een
hogere puntenkwaliteit volgens het woningwaarderingsstelsel bezitten in
vergelijking met de woningen die door de instromers bewoond worden. Ten
aanzien van de woningkenmerken van de blijvers worden de volgende
karakteristieken opgetekend; een hoge huur, veel sociale huurwoningen, en een
hoge kwaliteit van de woning.
Door de in- en uitstroom van bewoners uit de I.H.S.-regeling was er ten
aanzien van de volgende woningkenmerken sprake van een afname van de
differentiatie tussen de verschillen van de woningen die door huurders met en
zonder een beroep op I.H.S. in 1988 bewoond worden (zie hoofdstuk 4); de
huurprijs, het bouwjaar, de verdeling oud-nieuwbouw en de woningkwaliteit.
Ten aanzien van het wonin~type, de eigenaar van de woning en de herkomst
naar landsdeel is er nauwehjks sprake van enige invloed op deze verdeling.
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5.4. De veranderingen in de huishoudenssamenstelling en de
woningkenmerken over de periode 1985/198!i - 1988
In de voorafgaande paragraaf werd uitgebreid stilgestaan bij de huishoudensen de woningkenmerken van de respondenten die zowel in 1985/1986 als in
1988 lH.S. ontvingen (de blijvers), dIe in 1985/1986 nog wel maar in 1988 niet
langer een beroep op lH.S. doen (uitstromers), die in 1985/1986 niet maar
inmiddels wel lH.S. ontvangen (instromers) en bij degenen die in beide
perioden een woning zonder I.H.S. bewoonden (niet-ontvangers). Aanvullend
hierop wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de veranderingen die
zich m de huishoudenssituatie en de woningkenmerken van de vier onderzoeksgroepen hebben voorgedaan. Deze veranderingen kunnen tevens als
verklaring dienst doen voor de mogelijke redenen van in- en uitstroom in en uit
de lH.S.-regeling in de afgelopen twee jaar. Evenals in de vorige paragrafen
worden ook nu allereerst weer de huishoudenskenmerken van de respondenten
besproken. Bij de behandeling van de kenmerken zal steeds de verdeling van
de vier onderzoeksgroepen over de verschillende kategorieën van de onafhankelijke variabele in 1985/1986 en 1988 worden weergegeven. Op deze wijze
wordt een beeld verstrekt van de veranderingen die zich in deze periode van
twee jaar binnen de afzonderlijke onderzoeksgroepen hebben voorgedaan. Om
een nauwkeuriger inzicht in de bewegingen tussen de verschillende deelkate~orieën te verkrijgen, worden tevens de veranderingen binnen de onderscheIden kate~orieën aangegeven (+ en -). Hiermee wordt aandacht besteed
aan de dynarmek en de omvang van de opgetreden veranderingen. Wanneer de
veranderingen van één kategorie van één van de vier onderzoeksgroepen
worden samengevoegd, ontstaat als resultaat de relatieve verandering van de
verdeling van één van de vier onderzoeksgroepen over de desbetreffende
deelkategorie van de onafhankelijke variabele. Overigens dient hierbij wel
bedacht te worden dat de resultaten slechts indikatief van aard zijn. Vanwege
de ~e~ng~~ a~solute aantall.en is er in de meeste gevallen niet sprake van
statistisch slgrufikaIite verschIllen.
Omdat het niet relevant is om aandacht te besteden aan de veranderingen in
de leeftijdsverdelin~, worden als eerste vergelijking in tabel 5.7 de veranderingen in de burgerhjke staat gepresenteerd. Als voorbeeld van de struktuur van
de tabellen in deze paragraaf, wordt allereerst aandacht besteed aan de opzet
van de tabel. Als eerste onderzoeksgroep worden de blijvers onderscheiden.
Het betreft hier in totaal 1.247 respondenten. Bij 66 respondenten van deze
groep heeft zich in de periode 1985/1986 - 1988 een verandering in de
burgerlijke staat voltrokken. Deze aantallen kunnen worden afgelezen onder de
kolommen + en -. Vervolgens kan voor iedere deelkategorie de dynamiek van
de veranderin~en worden vastgesteld. Zo is 1,1% van de blijvers in de
onderzoekspenode gehuwd. Daar staat echter tegenover dat 3,2% van de
blijvers in 1985/1986 nog wel en in 1988 inmiddels niet meer gehuwd is. Het
netto-resultaat is dat het aandeel gehuwden onder de blijvers met 2,1% is
afgenomen. Dit kan ook worden afg~lezen in de kolommen '85 en '88. In 1985
bedroeg het aandeel gehuwden onder de blijvers immers nog 57%, terwijl dit
in 1988 is gedaald tot 55%.
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Tabel 5.7 Veranderingen in de burgerlijke staat van de blijvers, instromers, nietontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)

gehuwd
gescheiden
verweduwd
ongehuwd

57
15
17
10

aantal abs.1247

niet-ontvangers

instromers

bUrgerlijke bI i jvers
staat
+
'85
1,1
1,5
2,4
0,2

3,2
1,0
0,2
0,8

66

66

'88

'85

55
16
19
10

63

10
10
18

1,6
2,5
1,6
0,4

1247

240

15

'88

'85

3,8
0,4
0,0
2,1

61
12
11
16

67
5
11
18

15

240

1395

+

ui tstromers
'88

'85

68

62

5
11
16

11
6
21

7,6
2,2
1,4
0,8

3,0
3,0
0,8
5,2

67
10
7
17

1395

367

44

44

367

+

2,6
0,6
1,1
0,5

1,6
0,7
0,4
2,2

68

68

'88

+

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O. T.B. -bewerking

Tabel 5.8 Veranderingen in de huishoudenssamenstelling van de blijvers, instromers,
niet-ontvangersen uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
huishoudenssamenstel I ing

blijvers
'85

éénpersoonsh. h •
ech tpaa r zonder
kinderen
echtpaar met
kinderen
één~oudergezin

overig
totaal abs.
lJ1
lJ1

instromers

+

'88

'85

niet-ontvangers

+

'88

'85

+

ui tstraners
'88

'85

'88

+

26

3,8

1,6

29

23

4,1

3,3

23

23

2,7

3,9

21

22

3,3

7,6

17

29

1,7

3,2

28

37

5,0

5,0

37

30

4,8

2,8

32

13

5,2

4,1

14

28
13
3

1,8
2,2
2,3

3,3
2,4
1,3

27
13
4

26
7
8

3,8
3,8
2,1

5,4
0,8
4,1

24
10
6

36
5
7

3,2
1,1
3,7

4,3
1,4
3,1

35
4
7

48

8
9

6,5
0,8
6,8

3,0
3,5
4,4

52
5
11

1247

147

147 1247

240

45

45 240

1395

215

215 1395

367

83

Bron: Won i ngbehoeftenpane I 1988, O.T.B.-bewerking
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De veranderingen in de burgerlijke staat over de afgelopen twee jaar zijn
slechts beperkt. Zo veranderde de burgerlijke staat van 5,2% van de blijvers,
van 6,1 % van de instromers, van 4,8% van de niet-ontvangers en van 12,0% van
de uitstromers. De grootste dynamiek kan dus bij de uitstromers worden
waargenomen.
Het aandeel gehuwden onder de blijvers in de regeling blijkt in 1988 (55%)
verder te zijn afgenomen ten opzichte van 1985 (58%). Deze daling kwam tot
stand, doordat het aandeel gehuwden met 3,2% afnam, terwijl slechts 1,1% van
de blijvers uit een van de overige kategorieën in de echt werd verbonden. De
daling van het aandeel gehuwden onder de blijvers werd gekompenseerd door
een toename van het aandeel verweduwden (2,2%) en in mindere mate ook
door een toename van het aandeel gescheiden huishoudens (0,5%). Eenzelfde
ontwikkeling als ten aanzien van de blijvers werd beschreven, geldt ook voor
de ontwikkeling van de burgerlijke staat van de uitstromers (2,2%), terwijl het
aandeel gescheiden (2,1%) en het aandeel verweduwde (1,6%) huishoudens
juist toenam. In tegenstelling tot de blijvers, kan er bij de instromers wel een
afname van het aandeel ongehuwden worden vastgesteld (1,7%).
De verdelin~ van de onderscheiden kategorieën over de niet-ontvangers en
uitstromers IS komplementair aan de verdeling over de blijvers en instromers.
Overigens zijn de veranderingen onder de groep niet-ontvangers slechts
beperkt. Het aandeel gehuwden steeg slechts met 1,0%, terwijl het aandeel
ongehuwden met 1,7% afnam. Groter zijn de veranderingen onder de
uitstromers. Zo steeg het aandeel gehuwden met maar liefst 4,6%. Ook de
dynamiek binnen deze deelkategorie was groot; 7,6% van de uitstromers trad
in de periode 1985/1986-1988 in het huwelijk, terwijl 3,0% het huwelijk
ontbonden zag worden. In overeenstemming met deze verdeling is dat het
aandeel ongehuwden onder de uitstromers sterk afnam (4,4%), terwijl ditzelfde
verschijnsel, in, weliswaar veel minder sterke mate, ook voor het aandeel
gescheldenen opgaat (0,7%).
Resumerend kan worden opgemerkt dat de grootste veranderingen in de
verdeling van de burgerlijke staat optraden bij degenen die in 198511986 nog
wel en in 1988 niet langer een beroep op de lH.S. deden, gevolgd door de
instromers en de blijvers in de re~eling, terwijl de veranderingen in de verdeling
voor de groep huurders die in belde perioden geen aanspraak op lH.S. maakte,
vrijwel gelijk is gebleven. De opgetreden veranderingen hebben bovendien het
reeds bestaande onderscheid tussen de verdeling van de burgerlijke staat over
de huurders met en zonder lH.S. (zie hoofdstuk 4) versterkt.
De veranderingen in de huishoudenssamenstelling van de vier onderzoeksgroepen in de periode 1985/1986 - 1988 zijn groter dan de zojuist besproken
veranderingen in de burgerlijke staat (tabel 5.8). Evenals bij deze variabele
echter het geval was, kunnen ook nu weer de grootste veranderingen bij de inen uitstromers worden vastgesteld. Zo veranderde de huishoudenssamenstelling
van maar liefst 18,9% van de instromers en van 22,6% van de uitstromers. Voor
de blijvers en niet-ontvangers bedroegen deze percentages respektievelijk 11,8
en 15,4.
De veranderin~en in de huishoudenssamenstelling van degenen die zowel in
1985/1986 als In 1988 geen beroep op lH.S. deden, was enigszins groter in
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vergelijking met de veranderingen bij de blijvers en instromers, Zo nam het
aandeel éénpersoonshuishoudens (1,2%), echtparen met kinderen (1,1%) en
éénouder~ezinnen (0,3) enigszins af, terwijl het aandeel echtparen zonder
kinderen Juist toenam (1,4%). Ook nu zijn de wijzigingen echter van beperkte
omvang. Groter zijn de veranderingen in de huishoudenssamenstelling van de
uitstromers. Zo nam het aandeel éénpersoonshuishoudens onder deze onderzoeksgroep met maar liefst 4,3% af. Ook de dynamiek binnen deze onderzoeksgroep was fors. Ongeveer 3,3% van de uitstromers vormde een éénpersoonshuishouden, terwijl 7,6% in 1988 niet langer tot een dergelijk type
huishouden gerekend kon worden. Ook het aandeel één-oudergezinnen daalde,
en wel met 2,7%. De grootste stijging deed zich ten aanzien van het aandeel
echtparen met kinderen voor (3,5%) terwijl, ook het aandeel echtparen zonder
kinderen enigszins toenam (1,1 %).
Op basis van deze resultaten kan worden vastgesteld dat het grootste
onderlinge verschil in de verdelin~ van de huishoudenssamenstelling in de
periode 1985/1986 is opgetreden bij de uitstromers, terwijl het resultaat van de
veranderingen binnen de overige drie onderzoeksgroepen op de uiteindelijke
verdeling in 1988 slechts beperkt is. Door de veranderingen in de huishoudenssamenstelling van de vier onderzoeksgroepen over de periode 1985/1986 -1988
werd het onderscheid tussen de huurders met en zonder I.H.S. (zie hoofdstuk
4) wel versterkt.
Na de huishoudenssamenstelling wordt in tabel 5.9 aandacht besteed aan de
ontwikkelingen van het belastbaar jaarinkomen. Hiervoor wordt het belastbaar
inkomen in vijf klassen ingedeeld. Op basis van het feit dat de toekenning van
I.H.S. afneemt naarmate het inkomen hoger is, kan vooraf verwacht worden dat
het inkomen van de instromers gedaald zal zijn en dat van de uitstromers
gestegen.
De zojuist geop{>erde veronderstelling blijkt gedeeltelijk door de resultaten uit
tabel 5.9 bevestIgd te worden. Dit geldt het sterkst voor de uitstromers. Zo is
het aandeel respondenten in de laagste drie inkomensklassen afgenomen,
terwijl met name het aandeel instromers in de inkomenskategorie van f 36.000-of meer in 1988 met 23,2% is toegenomen. De inkomensverdeling van de
instromers is daarentegen in 1985/1986 en in 1988 vrijwel gelijk.
De ontwikkeling van het belastbaar jaarinkomen van de blijvers en de nietontvangers neemt ten opzichte van de twee zojuist besproken onderzoeksgroepen een tussenpositie in. Voor beide groepen geldt dat het belastbaar inkomen
In de periode 1985/1986-1988 is toegenomen. Voor de niet-ontvangers is deze
stijging overigens groter dan voor de blijvers.
De tot nu toe beschreven ontwikkeling van het inkomen kan ook door de
toename van het gemiddelde belastbaar jaarinkomen over de periode
1985/1986 - 1988 voor de vier onderzoeksgroepen worden aangetoond. Deze
bedraagt voor de instromers f 1.524,--, voor de blijvers f 1.052,--, voor de nietontvangers f 5.599,-- en voor de uitstromers f 7.957,--. Nu moet hieraan wel als
kanttekening worden toegevoegd dat de in- en uitstroom van respondenten in
of uit de diverse inkomensklassen erg hoog is. Zo ontving in 1985/1986 no~
17% van de uitstromers een jaarlijks belastbaar inkomen tot f 18.000,--, terwijl
dit percentage in 1988 was teruggelopen tot 11. Ondanks deze daling van 6%,
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Tabe15.9 Veranderingen in het belastbaar jaarinkomen van de blijvers, instromers, nietontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)

tot 18.000
18.000 . 23.999
24.000 • 29.999
30.000 . 35.999
36.000 en meer

'85

31

24
43

+

33
41
17
6
3

8,6
13,1
11,0
4,6
5,4

10,5
16,8
9,7
3,3
2,4

18
7
6

20

443

443 1036

1036

totaal abs.

'88

'85

+

'88

'85

10
3

8,1
16,3
11,0
8,1
8,1

8,6
16,3
16,3
7,8
2,9

24
43
15
10
8

19
26
35
15
5

209

108

108

209

1179

38

uitstraners

ni et· ontvangers

instromers

bl i jvers

belastbaar
jaar inkomen

+

6,1
8,1
9,6
12,7
17,0

7,3
13,2
21,5
9,8
1,7

631

631

'88

'85

+

18
21
23
18

17

24

6,3
7,7
8,5
14,4
27,3

12,2
16,2
19,9
11,8
4,1

11
16
16
21
37

174

174

271

28

20

19
14

1179

271

'88

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O.T.B. · bewerking

Tabel 5.10 Veranderingen in het aantal inkomens voor de blijvers, instromers, nietontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
aantal
inkomens

bl ijvers
'85

partner geen
inkomen
68
partner wel
inkomen
32
totaal abs.

701

niet·ontvangers

instromers

+

'88

'85

+

'88

'85

+

uitstromers
'88

'85

+

'88

6,8

16,3

59

70

9,9

14,1

65

61

7,8

12,3

56

68

9,4

19,8

58

16,3

6,8

41

30

14,1

9,9

35

39

12,3

7,8

44

32

19,8

9,4

42

162 . 701

152

152

962

196

962

244

162

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988,

37

o. T.B.·bewerki~

37

196

71

71

244

bedraagt het aandeel uitstromers dat in 1985/1986 meer en in 1988 minder dan
f 18.000,-- verdiende, 6,3%. Uiteraard staat hier wel een uitstroom van 12,2%
van de respondenten uit deze inkomenskategorie tegenover.
Voor een beperkt deel wordt de ontwikkeling van het belastbaar jaarinkomen
ook bepaald door de veranderingen in het aantal tweeverdieners (tabel 5.10).
Voor alle bewonersgroepen ~eldt dat het aandeel tweeverdieners de afgelopen
jaren is toegenomen. HlerbiJ is de toename onder de uitstromers het sterkst
(10%), gevolgd door de blijvers (9%), de instromers (5%) en de niet-ontvangers
(5%). Wel geldt dat het aantal inkomens van de indlviduele huishoudens sterk
wisselde. Zo veranderde het aantal inkomens van 29% van de uitstromers en
van 20% van de niet-ontvangers.
Vervolgens worden in tabel 5.11 de veranderingen in de inkomensbron van de
vier onderzoeksgroepen weergegeven.
Deze tabel geeft aan dat zich de afgelopen jaren redelijke veranderingen in
de inkomensbron van de respondenten hebben voorgedaan. Zo wijzigde de
inkomensbron van 39% van de instromers en van 25% van de uitstromers. De
veranderin~en onder de blijvers en de niet-ontvangers waren in dit kader van
een bescheIdener aard; respektievelijk 24% en 19%. Ook kan worden afgelezen
dat de inkomensbron van de blijvers en de niet-ontvangers in de periode
1985/1986-1988 niet noemenswaardig veranderd is. Alleen ten aanzien
van de niet-ontvangers kan nog worden opgemerkt dat het aandeel bewoners
met een pensioenuitkering toenam van 12% in 1985/1986, tot 16% in 1988.
Wel kunnen er duidelijke verschillen in de ontwikkeling van de inkomensbron
van de in- en uitstrorners worden opgetekend. Deze veranderingen over de
afgelopen twee jaar zijn in overeenstemming met de verschillen in de
inkomensbron van de huurders met en zonder lH.S., zoals deze in paragraaf
4.1 beschreven worden. Het aandeel instromers met een werkkring nam af
(5,6%) evenals het aandeel met een pensioen (1,1%), het aandeel arbeidsongeschikten (1,1 %) en het aandeel instromers met een werkloosheidsuitkering
(5,6%). Daarentegen nam het aandeel instromers met een A.O.W.-uitkering
(4,5%) en met een bijstandsuitkering (7,8%) in de periode 1985(1986-1988 toe.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de inkomens bron bij de Ultstromers geldt
een om~ekeerde situatie. Nu nam het aandeel uitstromers met een betaalde
baan jUlSt toe (14,9%), terwijl het aandeel uitstromers met een bijstandsuitkenng daarentegen sterk daalde (12,8%).
Om het inzicht in de sociaal-ekonomische positie te kompleteren, werd in
hoofdstuk 3 vervolgens nog aandacht besteed aan de scholingsgraad. Aangezien
de scholingsgraad over een korte periode van 2 jaar nauwelijks of niet
verandert, wordt een vergelijking van de ontwikkeling van deze vanabele in dit
hoofdstuk achterwege gelaten.
Nu de veranderingen in de huishoudenskenmerken de revue gepasseerd zijn,
wordt vervolgens in het tweede deel van deze paragraaf aandacht aan de
veranderingen van de woningkenmerken besteed. Door een verhuizing of het
aanpassen van de woning (bijvoorbeeld ingrijpende woningverbetering of
huurharmonisatie) kunnen de woningkenmerken van de onderzoekSgroepen
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Tabel 5.11 Veranderingen in de inkomensbron voor de blijvers, instromers, DÏetontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
inkanensbron

bI ijvers
'85

werkkring
pensioen
ArJoI
ABI//RIAI

i nst romers

+

'88

'85

niet·ontvangers

+

'88

'85

+

uitstraners
'88

'85

28
8
15
28
5
IIII/WV/tMI
I/AO/ZI//AAW/IOAW 2

7,7
3,3
3,7
4,9
2,3
2,1

3,6
3,1
3,1
7,1
4,0
1,2

32
9
16
26
3
3

34

7,8
3,9
5,6
13,4
5,6
2,8

13,5
5,0
1,1
5,6
11,2
1,7

29
10
11
23
8
5

54

12
10
7
4
2

3,8
6,9
2,6
2,0
1,5
1,8

6,2
3,5
4,0
3,4
3,2
1,3

54
16
9
9
2
2

63

11
7
15
14
3

915

233

233 915

179

76

76

179

1124

259

259 1124

329

totaal abs.

3
3
17
6
1

'88

+

18,2
2,1
1,2
0,6
1,8
1,2

3,3
1,8
0,6
13,4
5,2
0,9

78

89

89

329

3
4
5
2
2

Bron: I/oningbehoeftenpanel 1988, O.T.B.·bewerking

Tabel 5.12 Veranderingen in de basismaandhuur voor de blijvers, instromers, DÏetontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
bas i smaandhuur
tot f 300
f 300 - f 399
f 400 - f 499
f 500 - f 599
f600-f699
f 700 en meer
totaal abs.

'85

11
4

6,4
8,6
9,5
9,4
1,5
2,1

1221

507

12
22
29
23

'88

'85

+

12
20
26

27
29

25

12
5

13
5
3

4,1
12,2
15,8
6,3
5,4
1,4

507 1221

222

100

+

6,7
9,9
11,9
7,6
0,1
1,2

23

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O.T.B.-bewerking

uitstraners

niet-ontvangers

i nst romers

bI ijvers

'88

'85

15
28
31
16
9
2

46

27
15
7
3
2

3,4
10,5
6,3
4,2
1,1
0,7

100 222

1220

320

15,7
13,5
8,1
3,6
1,8
2,3

+

11,4
7,0
4,2
1,7
1,4
0,5

'88

'85

+

38
30

13
23

18
9
3
2

27
10
2

3,5
6,6
10,5
13,2
6,3
1,7

320 1220

287

120

25

'88
8,6
11,1
10,5
9,4
3,8
0,3

10
19
27
29
13
4

120 287

immers in de periode 1985/1986 - 1988 gewijzigd zijn. Zo bleek 11% van de
respondenten m de periode 1985/1986 - 1988 van woning veranderd te zijn (zie
oOK hoofdstuk 6).
Allereerst wordt weer aandacht besteed aan veruit de belangrijkste variabele;
de huurprijs van de woning. Omdat, binnen zekere grenzen, met een hogere
huurprijs een hogere I.H.S.-bijdrage kan worden aangevraagd, kan vooraf
verwacht worden dat de huurprijs van de instromers gestegen, en die van de
uitstromers gedaald zal zijn.
De zojuist geopperde veronderstelling wordt slechts gedeeltelijk door de
resultaten uit tabel 5.12 bevesti~d. Zo geldt zowel voor de in- als uitstromers
dat er sprake is van een stijgmg van de basismaandhuur over de periode
1985/1986-1988. Dit zelfde resultaat geldt voor de blijvers en de niet-ontvangers, alhoewel hier wel aan toegevoegd dient te worden dat de veranderingen voor deze bewoners slechts beperkt zijn. De ontwikkeling van de
huurprijs kan ook door de toename van de gemiddelde maandhuur over de
periode 1985/1986 -1988 voor de vier onderzoeksgroepen worden aangetoond.
Deze bedraagt voor de instromers f 34,--, voor de uitstromers f 30,--, voor de
blijvers f 13,-- en voor niet-ontvangers f 22,--. Nu moet hier wel aan worden
toegevoegd dat de in- en uitstroom van de respondenten in of uit de diverse
huurprijsklassen (de dynamiek) vrij fors is. Zo betaalde in 1985/1986 nog 29%
van de instromers een huur van slechts f 301,-- tot f 400,--, terwijl dit aandeel
in 1988 was teruggelopen tot 28%. Ondanks deze zeer kleine verandering
bedraagt het aandeel uitstromers uit deze huu~rijsklasse 13,5%. Daar staat
echter uiteraard ook weer een hoog percentage mstromers tegenover.
De dynamiek kan ook nog worden toegelicht door het percentage respondenten dat in de afgelopen twee jaar maandelijks minder dan f 50,-- aan huur is
gaan uitgeven en het aandeel van de huurders dat f 50,-- meer is gaan betalen,
waarbij de jaarlijkse huurverhoging volgens de trendmatige huurverhoging op
het verschil in mindering is gebracht. Zo betrof het aandeel van de respondenten dat minder dan f 50,-- of meer aan huur ging uitgeven voor de instromers
13,5%, voor de blijvers 17,4%, voor de uitstromers 14,6% en voor de nietontvangers 8,0%. Daarentegen was het aandeel van de respondenten dat meer
dan f 50,-- aan huur ging betalen als volgt samengesteld: instromers 22,5%,
blijvers 14,3%, uitstromers 16,4% en niet-ontvangers 10,1%.
Na de bespreking van het belangrijkste woningkenmerk, de huurprijs van de
woning, wordt vervol~ens in het kort nog aandacht besteed aan de veranderingen van de ovenge woningkenmerken. Hiertoe worden allereerst de
veranderingen in het woningtype van de vier onderzoeksgroepen weergegeven
(tabel 5.13).
Zoals verwacht mocht worden, zijn er weinig veranderingen opgetreden in het
door de vier bewonersgroepen bewoonde woningtype. Slechts een deel van de
bewoners is immers verhuisd (10,6%) waarvan, tevens een deel (10%) niet van
woningtype veranderde. Het grootste verschil doet zich voor tussen het
woningtype van de uitstromers in 1985/1986 en in 1988. Zo verdubbelde het
aandeel uitstromers in een vrijstaand eengezinshuis of in een twee onder-éénkap woning (van 7% náar 14%) terwijl het aandeel uitstromers in de overige
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Tabe15_13 Veranderingen in het woningtype voor de blijvers, instromers, niet-ontvangers
en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
woningtype

bli jvers
'·85

eengezinshuis
vrijstaand/twee
onder-één-kap
eengezinshuis rij
boven-/benedenwoning
flat < 5 etages
flat 5 etages of
meer
totaal abs.

instromers

+

'88

'85

uitstraners

ni et-ontva~ers

+

'88

'85

+

'88

'85

+

7

'88

4
57

0,8
1,5

0,3
1,8

5
56

8
51

1,7
5,0

2,5
3,3

7
53

13
49

2,6
2,7

0,8
2,8

15
49

56

'8,2
8,7

1,1
6,3

14
58

9
17

0,9
1,3

0,8
1,4

9
17

10 2,1
23 . 6,3

3,3
6,3

8
23

11
22

1,3
2,1

2,2
2,9

10
21

10
16

1,1
2,2

4,4
5,4

7
13

13 . 0,5

0,4

13

9

2,5

2,1

9

5

0,6

0,6

5

11

0,8

3,8

8

62 1247

240

42

42

240

1395

128

128 1395

367

77

77

1247

62

367

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O. T.B.-bewerking

Tabel 5_14 Veranderingen in het bouwjaar van de woning voor de blijvers, instromers,
niet-ontvangers en ui.tstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
bouwjaar

'85
voor 1945
1945 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
na 1979
totaal abs_

instromers

bl ijvers
+

7 0,2
8 0,4
19 1,1
40 . 1,0
27 2,2
1170

58

0,1
1,5
0,8
2,0
0,6
58

'88

'85

+

7
7
19
39
28

18
23
26
17
16

1,4
2,3
1,4
4,2
10,3

1170

214

42

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O.T_B.-bewerking

uitstraners

ni et-ontva~ers
'88

'85

+

25
28
21
14
11

7
8
17
38
29

5,9
1,5
2,1
2,1
7,7

0
1,5
4,4
8,6
4,7

13
8
15
32
32

104 1242

339

65

65

339

'88

'85

7,5
7,0
2,8
1,9
0,5

12
19
24
20
26

26
28
23
15
8

1,3
2,0
0,6
1,2
3,2

1,9
1,4
2,2
2,3
0,7

42

214

1242

104

+

'88

woningtypen in de afgelopen twee jaar afnam. Naast de gerin~e verschillen in
het door de bewoners bewoonde woningtype in 1985/1986 en m 1988, was ook
de in- en uitstroom van de vier bewonersgroepen tussen de verschillende
woningtypen, in vergelijking met de tot dusver besproken huishoudens- en
woningkenmerken, erg klein.
Of soortgelijke resultaten ook ten aanzien van de verschillen in het bouwjaar
van de worung aanwezig zijn, wordt in tabel 5.14 duidelijk gemaakt. Zoals uit
de tabel kan worden afgelezen, doen zich ten aanzien van de veranderingen in
het bouwjaar van de woning redelijke verschillen voor. Zo veranderde het
bouwjaar van de woning van 20% van de instromers, van 19% van de
uitstromers, van 5% van de blijvers en van 8% van de niet-ontvangers. De
grootste veranderingen in het bouwjaar van de door de bewoners bewoonde
woningen traden op voor de in- en uitstromers. De instromers zijn in 1988 ten
opzichte van 1985/1986, sterker vertegenwoordigd in woningen die meer
recentelijk gebouwd werden. Met name het aandeel van de instromers in de
bouwjaarklasse na 1979 nam substantieel toe (9,8%). Ten aanzien van de
veranderingen in het bouwjaar van de woningen dIe door de uitstromers
bewoond worden, kan juist een toename van het aandeel voor-oorlogse
woningen gekonstateerd worden met 6%.
.'
Ten aanzien van de blijvers kunnen er nauwelijks of geen veranderingen in de
eigena~r van de woningen over de periode 1985/1986 - 1988 gekonstateerd
wo.rden (tabel 5.15). Ook de vt;~schillen in de.verdelin~ bij de uitstromers op
belde onderzoeksmomenten ' ZIJn slechts klem. Wel IS er sprake van· een
redelijke dynamiek. Zo veranderde 12,8% van de blijvers en 19,4% van de
uitstromers van eigenaar. Voor de instromers en de niet-ontvangers bedroegen
deze percentages 23 en 16. Deze konstatering kan ook door het volgende
voorbeeld verduidelijkt worden. Zo betrok 8% van de uitstromers een korporatiewoning, teTWljl 7,3% uit een dergelijk woningtype verhuisde. Het
uiteindelijke resultaat is dus slechts een toename van 0,7%.
Voor de Instromers in de I.H.S.-regeling en de niet-ontvangers kunnen er wel
verschillen in de eigenaar van de woning over de onderzoeksperioden worden
opgetekend. Zo wonen de instromers in 1988 in verhouding tot 1985/1986 meer
in korporatiewoningen (12%), terwijl het aandeel instrOpIers in de overige
eigenaarsklassen is teruggelopen. Eenzelfde ontwikkeling, maar dan in minder
sterke mate, kan ook ten aanzien van de ontwikkeling van de verdeling van de
niet-ontvangers over de verschillende eigendomskategorieën gekonstateerd
worden.
Door deze ontwikkeling zijn de verschillen in de verdeling van de vier
bewonersgroepen over de eigendomskategorieën in 1988 ten opzichte van
1985/1986 niet alleen kleiner geworden, maar zelfs voor een belangrijk deel
verdwenen.
Evenals in hoofdstuk 4 wordt ook nu weer een schatting van de puntenkwaliteit
volgens het woningwaarderingsstelsel uitgevoerd, waarbij de punten vervolgens
op het gemiddelde geïndexeerd werden. Uit tabel 5.16 blijkt dat de kwaliteit
van de door de blijvers, niet-ontvangers en uitstromers bewoonde woningen in
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Tabel 5.15 Veranderingen in de eigenaar van de woning voor de blijvers, instromers,
niet-ontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
eigenaar van
de woning

bl ijvers
'85

korporatie
gemeente
studenten-!
bej aa rdenhu i s·
vesting
part. instelling
part. persoon
totaal abs.

instromers

+

'88

'85

76
8

5,5
1,9

4,8
2,0

76
8

60

5
7
5

2,0
2,5
0,9

2,4
2,4
1,3

5
7
4

7
8
11

1221

157

157 1221

232

niet· ontvangers
'88

'85

2,2
6,0

n

9

61
13

6,9
1,5

2,6 . 6,0
2,2 3,4
2,6 5,6

3
7
8

4
8
15

Z32

1287

+

15,0
0,9

14

54

54

+

uitstromers
'88

'85

+

2,9
3,3

65
11

70
8

8,0
1,7

7,3
3,3

71
7

1,1
3,4
2,9

1,9
3,3
4,4

3
8
13

4
9
8

2,0
5,0
2,7

2,0
3,3
3,3

4
11
8

203

203 1287

300

58

58

300

'88

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, O.T.B.-bewerking

Tabel 5.16 Veranderingen in de woningkwaliteit in gemeenten voor de blijvers, instromers, niet-ontvangers en uitstromers in de periode 1985/1986 - 1988 (%)
puntenkwaliteit

minder dan 75
75- 89
90 - 104
105 - 119
120 en meer
totaal abs.

blijvers

niet-ontvangers

instraners
'88

'85

+

12
16
19
18
35

26
15
17
18
24

1,4
5,8
10,6
9,7
5,8

149 1139

207

'85

+

12
16
17
18
37

1,9
2,4
4,0
3,4
1,3

1,6
2,6
2,3
3,5
3,1

1139

149

Bron: Woningbehoeftenpanel 1988, o. T.B. -bewerking

69

'88

'85

+

11,1
4,8
6,3
5,8
5,3

16
16
21
22
24

32
16
17
15
20

2,5
4,5
4,2
3,1
1,5

3,3
2,5
3,9
3,2
2,7

69

207

1140

179

uitstromers
'88

'85

'88

31
18
17
15
19

15
11
15
15
45

2,2
4,3
2,2
7,2
4,7

2,2
5,4
4,7
2,2
6,2

15
10
13
20
43

179 1140

276

57

57

276

+

1988, ten opzichte van 1985/1986, nauwelijks of niet veranderd is. Ook de inen uitstroom van bewoners uit de diverse kwaliteitsklassen is beperkt.
Ten aanzien van de kwaliteit van de woningen die door de mstromers in
respektievelijk 1985/1986 en in 1988 bewoond werden, bestaan echter wel
degelijk duidelijke verschillen. Zo is het aandeel instromers in een woning met
minder dan 75 kwaliteitspunten in 1988 tot 16% teruggelopen, terwijl dit
percentage in 1985/1986 nog 26 bedroeg.
In de overige kwaliteitsklassen is daarentegen sprake van een lichte toename
van het aandeel instromers in 1988. Door deze ontwikkeling nam het
kwaliteitsniveau van de door de instromers bewoonde woningen dus enigszins
toe. Ondanks deze ontwikkeling werd het verschil in de woningkwaliteit van de
door de vier bewonerskategorieën bewoonde woningen (zie hoofdstuk 4) door
de ontwikkeling in de periode 1985/1986 - 1988 nauwelijks beïnvloed. Deze
konstatering kan ook door het verschil in de geïndexeerde puntkwaliteit voor
de vier bewonerskategorieën in de periode 1985/1986 - 1988 worden weergegeven. Deze bedraagt voor de blijvers -1,091, voor de instromers + 4, 164, voor
de niet-ontvangers + 0,255 en voor de uitstromers + 0,826.
Omdat het aandeel verhuizingen tussen de vier onderscheiden landsdelen
slechts zeer klein is, wordt in dit hoofdstuk geen aandacht besteed aan de
lokale kontext.
Uiteraard zijn niet alle tot dusver besproken variabelen van invloed op de inen uitstroom van de respondenten in of uit de I.H.S.-regeling. Daarom wordt
in tabel 5.17 allereerst een overzicht verstrekt van de variabelen die van invloed
kunnen zijn op de instroom van respondenten in de regeling. Hiervoor worden
een vijftal variabelen geselekteerd. Als eerste komt hiervoor een eventuele
daling van het inkomen in aanmerking. Vervolgens wordt vastgesteld welk deel
van de respondenten naar een duurdere woning is verhuisd. Een huurverhoging
wordt echter niet alleen door een verhuizing bepaald. Zo kan een boventrendmatige huurverhoging ook vanwege een renovatie of vanwege huurharmonisatie
zijn doorgevoerd. Hierbij wordt van een boventrendmatige huurverhoging
Uitgegaan (meer dan 4%) boven de f 25,00. Tenslotte kunnen ook veranderingen in de huishoudenssamenstelling het beroep op I.H.S. beïnvloeden.
Tabel 5.17 Mogelijke reden(en) van instroom in de I.H.S.-regeling in de
periode 1985/1986 - 1988 (meer antwoordkategorieën mogelijk)

(%)

aantal

mogelijke reden van instroom
inkomensdal ing
verhuisd naar een dJurdere woning
huurverhog i ng ~ f 25, - - (i nc l. huurt rene!)
en niet verhuisd
verandering huishoudenssamenstelling
Bron:

WOningbehoefte~l

36
17

11
8

86
41
27
18

1988, O. T.B.-bewerking
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De belangrijkste mo~elijke reden van instroom in de lH.S.-regeling blijkt een
inkomensdaling te zijn (36%). Deze uitkomst is in overeenstemming met de in
hoofdstuk 2 gerapporteerde onderzoeksbevindin~en uit het N.R.O. 1987.
Wanneer de verdeling over de non-respons op deze mkomensvariabele identiek
is aan de verdeling over de respons, dan bedraagt dit percentage zelfs 41 %.
Ook het feit dat de huurders met een huurverhoging werden gekonfronteerd
kan als mogelijke reden van instroom genoemd worden. Zo verhuisde 17% van
de huurders naar een duurdere woning, terwijl 11 % met een huurverhoging van
meer dan f 25,--, boven de trendmatige huurverhoging, te maken kreeg. Bij
deze resultaten dient wel opgemerkt te worden dat er geen kompleet beeld van
de mogelijke redenen van instroom in de lH.S.-regeling verstrekt wordt. Het
betreft hier immers voornamelijk respondenten die in 1985/1986 reeds over een
zelfstandige woning beschikten. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (S.c.P.), dat in 1986/1987 17% van de instromers in de
lH.S.-regeling het betrekken van een zelfstandige woning als reden van
instroom noemde.
Evenals voor de redenen van instroom, zijn in tabel 5.18 de mogelijke redenen
van uitstroom uit de lH.S.-regeling weer~egeven. Ook nu is allereerst weer het
aandeel uitstromers met een inkomenssti)gin~ opgenomen. Vanwege het feit dat
een geringe inkomensstijging slechts weInig mvloed op de aansp,raak op lH.S.
zal uitoefenen, werden alleen uitstromers met een inkomenssujging van meer
dan 10% (belastbaar inkomen) in de vergelijking opgenomen. Ook door een
verhuizing naar een woning met een huur onder of boven de grenzen uit de
I.H.S.-regeling kunnen bewoners afstand doen van I.H.S .. Bij aankoop van een
woning vefvalt uiteraard eveneens het recht op I.H.S .. Tenslotte kunnen ook
veranderingen in de huishoudenssamenstelling de uitstroom uit de I.H.S.regeling beïnvloeden.
Tabe15.18 Mogelijke reden(en) van uitstroom uit de lH.S.-regeling in de
periode 1985/1986 - 1988 (meer antwoordkategorieën mogelijk)
(%)
mogelijke reden van uitstroom
inkomensstijgirog van meer dan 10"
verhuisd naar 'e en koopwoning
verhui sd naar een ~i ng met hwr > f 700 of
naar een woning met hwr < f 250
verhuisd naar een goedkopere woning,
lIIIIar wel met een hwr van f 250 tot f 700
verandering in de huishoudenssamenstelling

"

aantal

42

155

13

49

2

8

4

15
40

11

Bron: Woningbehoefterpanel 1988, O. T.B.-bewerking

Veruit de meest belan~jke mogelijke reden van uitstroom van de respondenten uit de I.H.S.-regehn~ is een inkomensstijging van meer dan 10% (42%).
Evenals voor de mogelijke redenen van instroom in de lH.S.-regeling, geldt
ook voor de mogelijke redenen van uitstroom dat niet voor alle uitstromers het
inkomen op beide meetmomenten bekend is. Deze reden zal in werkelijkheid
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dus van grotere betekenis zijn. Zo was van 26% van de respondenten het
inkomen op één van beide momenten niet bekend. Wanneer voor de respons
en de non-respons een gelijke verdeling opgaat, dan bedraagt het percentage
uitstromers met een inkomensstijging van meer dan 10% zelfs 57. Ook een
redelijk deel van de respondenten (13%) stroomde vanwege de aankoop van
een wonin~ uit de I.H.S.-regeling, terwijl ook een veranderde huishoudenssamenstellIn~ (11 %) een mogelijke verklaring voor de uitstroom uit de regeling
kan zijn. Dit In tegenstelling tot het verhuizen naar een goedkopere of duurdere
woning. Slechts 2% van de uitstromers verhuisde naar een woning met een
huurprijs die boven of onder de huurprijsgrenzen van de I.H.S.-regeling
uitkomt, terwijl 4% van de uitstromers naar een goedkopere huurwoning met
een huur binnen de I.H.S.-grenzen verhuisde.
5.5. Samenvatting en konklusies
In dit hoofdstuk staan de vierde, vijfde en zesde onderzoeksvraag centraal, zoals
deze in hoofdstuk 3 gepresenteerd worden. Hierin wordt ~ezocht naar de
veranderingen in de aanspraak die de respondenten in de penode 1985/19861988 ol' de I.H.S. maken en worden de mogelijke redenen van in- uitstroom
in en mt de regeling vastgesteld. Op basis van de beide in het vorige hoofdstuk
onderscheiden onderzoeksgroepen, bewoners die een huurwoning zonder en
met een beroep op I.H.S. bewonen, en de beide onderzoeksbestanden, W.B.O.
1985/1986 en het woningbehoeftenpanel 1988, wordt de onderzoekspopulatie
in vier dee~groepen. onderverdeeld: 1) huurders di~ op bei~e momenten geen
I.H.S. ontvingen (met-ontvangers), 2) huurders dIe op belde momenten wel
I.H.S. ontvin~en (blijvers), 3) huurders die in 1985/1986 wel I.H.S. ontvingen
en in 1988 met meer (uitstromers) en tenslotte 4) huurders die in 1985/1986
nog geen en in 1986 inmiddels wel I.H.S. ontvangen (instromers). Ondanks de
korte tijdsperiode van ongeveer twee jaar is er toch sprake van een aanmerkeliJke dynamiek in de onderzoekspopulatie. Uiteraard zijn de nietontvangers (42,9) en de blijvers (38,4%) het sterkst vertegenwoordigd.
Daarentegen is er tevens sprake van een redelijke vertegenwoordiging van de
uitstromers (11,3%) en van de instromers (7,4%).
Er is sprake van duidelijke verschillen tussen de huishoudenskenmerken van de
respondenten die in de periode 1985/1986 • 1988 niet langer een beroep op
I.H.S. doen en de bewoners die in deze periode in de I.H.S.-regeling stromen.
De instromers zijn ouder, oververtegenwoordi&d onder de echtparen zonder
kinderen en nemen een lagere sociaal-ekonomlsche positie in, in vergelijking
met de uitstromers.
De maatschappelijke positie van de blijvers is verreweg het slechtst. Zij zijn
oververtegenwoordigd onder de laagste inkomensgroepen, de ouderen, de
gescheiden en verweduwden en de éénpersoonshuishoudens.
Op basis van een analyse van de woningkenmerken kan worden vastgesteld dat
de huurders die in 1985/1986 nog wel en in 1988 niet langer een beroep' op
I.H.S. doen, in 1988 in een meer aantrekkelijke woning wonen, in vergelijking
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met de respondenten die in deze {>eriode voor het eerst een beroep op I.H.S.
doen. Zo is de gemiddelde huurprijs van de woningen van de uitstromers hoger,
wonen zij meer in eengezinshuizen in een rij en minder vaak in flats in
vergelijkin~ met de woningen die door de instromers bewoond worden. In overeenstemnnng hiermee is ook dat de woningen van de uitstromers over het
algemeen van een hogere kwaliteit zijn in vergelijking met de door de
instromers bewoonde woningen. Overi~ens is de verhouding prijs/kwaliteit van
de door niet-ontvangers bewoonde womngen duidelijk het ~nstlgSt, terwijl deze
voor de overige drie onderzoeksgroepen ongeveer ~elijk IS.
Ten aanzien van de woningkenmerken van de blijvers ~elden de volgende
karakteristieken; een hoge huur, veel sociale huurworungen en een hoge
kwaliteit van de woning.
Aanvullend op de huishoudens- en woningkenmerken wordt in paragraaf 5.3
uitgebreid stifgestaan bij de veranderingen die zich in de huishoudenssituatie
en de woningkenmerken van de vier onderzoeksgroepen in de afgelopen twee
jaar hebben voorgedaan. Overigens dient hierbij wel bedacht te worden dat de
resultaten slechts indikatief van aard zijn. Vanwege de geringen absolute
aantallen is er in de meeste gevallen niet sprake van statistisch signifikante
verschillen.
De veranderingen in de burgerlijke staat blijken slechts van een beperkte
omvang te zijn. De grootste veranderingen doen zich bij de uitstromers voor.
Zo steeg onder deze groep respondenten met name het aandeel gehuwden,
terwijl het aandeel ongehuwden sterk afnam.
De veranderingen in de huishoudenssamenstelling van de vier onderzoeksgroepen zijn groter. Opnieuw doen zich de grootste verschillen bij de
uitstromers uit de regeling voor. Onder deze groep is sprake van een afname
van het aandeel éénpersoonshuishoudens.
Ook ten aanzien van de sociaal-ekonomische kenmerken kunnen er duidelijke
veranderingen worden gekonstateerd. Zo neemt het belastbaar jaarinkomen van
met name de uitstromers en de niet-ontvangers fors toe.
Ten aanzien van de ontwikkeling van het aandeel tweeverdieners kan er voor
alle vier de inkomensgroepen een toename worden gekonstateerd. Hierbij is
de toename onder de uitstromers het sterkst (10%), gevolgd door de blijvers
(9%), de instromers (5%) en de niet-ontvangers (5%).
Ook ten aanzien van de inkomensbron is er de afgelopen jaren sprake van
aanmerkelijke veranderingen, waarbij zich duidelijke verschillen in de
ontwikkeling van de inkomensbron van de in- en uitstromers voordoen. Zo
neemt het aandeel instromers met een werkkring en met een pensioen af. Dit
geldt tevens voor het aandeel arbeidsongeschikten en het aandeel werklozen.
Daarentegen neemt het aandeel instromers met een W.AO.-uitkering en met
een bijstandsuitkerin~ juist toe. Ten aanzien van de ontwikkeling van de inkomensbron bij de ultstromers is sprake van een omgekeerde ontwikkeling.
In het tweede deel van paragraaf 5.3 worden de veranderingen in de woningkenmerken bestudeerd. De ontwikkeling van de basismaandhuur kan onder
andere via de toename van de gemiddelde maandhuur over de periode
1985/1986 - 1988 worden weergegeven. Deze bedraagt voor de instromers
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f 34,--, voor de uitstromers f 30,--, voor de blijversf 13,-- en voor de nietontvangers f 22,--. De gemiddelde toename is dus het grootst voor zowel de inals de uitstromers.
Ten aanzien van de eigenaar van de woning, het woningtype en de woningkwaliteit worden slechts beperkte veranderingen aangetroffen, terwijl de
veranderingen in het bouwjaar van de door de vier bewonersgroepen bewoonde
woningen niet geheel eenduidig zijn. Dit resultaat kan mede verklaard worden
door het feit dat slechts een deel van de bewoners verhuisd is (10%).
Ten aanzien van het woningtype doen zich de ~rootste veranderingen voor. Zo
verdubbelde het aandeel uitstromers in een vnjstraand eengezinshuis of in een
twee onder-één-kap wonin~.
Ten aanzien van de womngkwaliteit is er alleen sprake van een geringe
toename van de kwaliteit van de door de instromers bewoonde woningen. Zo
bedraagt het verschil in de geïndexeerde 1?untkwaliteit voor de blijvers -1,091,
voor de instromers +4,164, voor de met-ontvangers +0,255 en voor de
uitstromers + 0,826.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt tevens nog een overzicht verstrekt van de
variabelen die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op zowel de in- als de
uitstroom van respondenten in en uit de I.H.S.- regeling. De belangrijkste
mogelijke reden van instroom in de I.H.S.-regeling blijkt een inkomensdaling
te zijn (36%). Wanneer de verdeling over de non-respons op deze inkomensvariabele identiek is aan de verdeling over de respons, dan bedraagt dit
percentage zelfs 41%. Ook het feit dat de huurders met een huurverhoging
werden gekonfronteerd kan als mogelijke reden van instroom genoemd worden.
Zo verhuisde 17% van de huurders naar een duurdere woning, terwijl 11 % met
een huurverhoging van meer dan f 25,--, boven de "trendmatige huurverhoging,
te maken kreeg.
Evenals de mogelijke redenen van instroom, kunnen ook de mogelijke redenen
van uitstroom onderkend worden. Veruit de meest belangrijke mogelijke reden
is een inkomensstijging van meer dan 10% (42%). Wanneer voor de respons
en de non-respons een gelijke verdeling opgaat, dan bedraagt het percentage
uitstromers met een inkomensstijging van meer dan 10% zelfs 57. Ook een
redelijk deel van de respondenten (13%) stroomt vanwege de aankoop van een
woning uit de I.H.S.-regeling, terwijl tevens een veranderde huishoudenssamenstelling (11%) als een mogelijke verklaring voor de uitstroom uit de
regeling kan worden aangemerkt. Dit in tegenstelling tot het verhuizen naar een
goedkopere of duurdere woning. Slechts 2% van de uitstromers verhuist naar
een woning met een huurprijs die boven of onder de huurprijsgrenzen van de
I.H.S.-re~eling uitkomt, terwijl 4% van de uitstromers naar een goedkopere
huurwomng met een huur binnen de I.H.S.-grenzen verhuist.
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6
DE INVLOED VAN DE INDIVIDUELE
HUURSUBSIDIE OP HET VERHUISGEDRAG VAN
HUISHOUDENS

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt, bij de besprekin~ van de invloed van de individuele
huursubsidie op het verhuisgedrag van hUIshoudens, op de meest direkte wijze
aandacht besteed aan de dynamische aspekten van de I.H.S. Onder de
dynamische aspekten van de I.H.S. verstaan wij immers het gedrag van
huishoudens op de woningmarkt, zoals dat door de subjektsubsidie beïnvloed
wordt. Om het verhuisgedrag van de respondenten te kunnen beschrijven, wordt
de onderzoekspopulatie onderverdeeld in zes subgroepen. Uiteraard kan er
allereerst weer onderscheid worden aangebracht tussen de respondenten die
hun woning in 1988 met en zonder een beroep op I.H.S. bewonen. Vervolgens
worden deze beide deelpopulaties opgedeeld in huishoudens die de afgelopen
twee jaar verhuisd zijn, huishoudens die de afgelopen twee jaar niet verhuisd
zijn maar wel van plan zijn om binnen twee jaar te verhuizen en in een
restkategorie van hUIshoudens die in de afgelopen twee jaar niet verhuisd is en
ook voor de komende twee jaar ~een verhUIsplannen ontwikkeld heeft. De
onderzoeksgroepen worden in dIt hoofdstuk omschreven als verhuisden,
verhuisgeneigden en immobielen. Figuur 6.1 geeft een overzicht van de
verdeling van de zes onderzoeksgroepen over het totaal aantal respondenten
uit de steekproef.
Van de 3.279 respondenten uit de steekproef, ontvangt in 1988 48% I.H.S.,
terwijl 52% een woning zonder I.H.S.-bijdrage bewoont. De totale onderzoeksgroep kan worden onderverdeeld lD 11 % verhuisden, 31 % verhuisgeneigden en 58% immobielen. De verdeling van deze drie onderzoeksgroepen
over de respondenten die met en zonder I.H.S. een woning bewonen is hiermee
redelijk in overeenstemming. Zo bedraagt het aandeel verhuisden, verhuisgeneigden en immobielen voor de huurder met I.H.S. 10,8%, 32,6% en 56,6%
en voor de huurders zonder I.H.S. 11,3%,29,5% en 59,2%.
Bij de analyse van het verhuisgedrag wordt, indien mogelijk, steeds een
ver~elijking met de onderzoeksresultaten uit het eerste deelonderzoek; "De
indIviduele huursubsidie en de lokale woningtoewijzing" gemaakt. Ook ten
behoeve van deze studie werd immers een, zij het beperkte, bewonersenquête
uitgevoerd. Deze survey werd opgezet om de ervanngen van de aan woonruimte geholpen huishoudens in de gemeenten Utrecht, Zaanstad en Zoetermeer te kunnen analyseren. In deze studie werd met 142 respondenten een
interview afgenomen. Om de ervaringen van de I.H.S.-ontvangers te kunnen
opsporen, werd gekozen voor het ~fnemen van deels open en deels gesloten
vragen. Het opnemen van open vragen bood de mogelijkheid om vast te stellen
hoe de respondenten met de komplexe situatie van het zoeken naar woon71

Figuur 6.1 De huuurders met en ronder I.H.S. die verhuisd zijn, verhuisgeneigd
zijn en immobiel zijn in 1988 (%)
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ruimte zijn omgegaan. Ook kon worden nagegaan in hoeverre de respondenten
op de hoo~e waren van de yerschillende mogelijkheden. en. procedures C!p de
lokale wornngmarkt. AangezIen de onderzoeksgegevens mt dIt hoofdstuk mt het
panelonderzoek afkomstig zijn en hierin alleen gesloten vragen werden
opgenomen, worden de antwoorden op de open vragen uit het bewonersonderzoek onder de lH.S.-ontvangers in de drie randstedelijke gemeenten, als
verklaring voor de onderzoeksresultaten uit dit hoofdstuk gebruikt.
Omdat de onderverdeling van de onderzoekspopulatie in de zes deelkategorieën niet in overeenstemming is met de eerder besproken deelpopulaties in
hoofdstuk 4 en 5, worden in dit hoofdstuk in het kort de huishoudens- en de
woningkenmerken geanlyseerd. Voorafgaand hieraan wordt echter in paragraaf
6.1 de vori~e woonsituatie van de respondenten beschreven. Hierin wordt
vastgesteld 10 welke mate de woningkenmerken van de respondenten die de
afgelopen twee jaar verhuisd zijn, afwijken van die van degenen die niet
verhuisd zijn. Uiteraard wordt hierbij weer uitgebreid stilgestaan bij de verschillen van de bewoners die zonder en met een beroep op lH.S. verhuisd zijn. Ook
wordt in de daaropvolgende paragraaf aandacht besteed aan de belangrijkste
verhuisredenen van zowel de verhuisden als ·de verhuisgeneigden. Voor de
verhuisgeneigden zijn verder nog de woonwensen van belang. Vervolgens staat
in l'aragraaf 6.4 het zoekgedrag van de verhuisden centraal. Speciale aandacht
krijgt hierbij de invloed van de lH.S. op het woningkeuzegedrag van de
respondenten. Evenals in het eerste deelonderzoek, wordt hierbij opnieuw het
inzIcht in en de kennis over de I.H.S.-regeling vastgesteld. Het hoofdstuk wordt
beëindigd met een samenvatting.
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6.2. De vorige woonsituatie van de respondenten die in de periode 1985/19861988 verhuisden
In deze paragraaf zijn de belangrijkste woningkenmerken van de verhuisden
met en zonder I.H.S. onderwerp van studie. Hiermee wordt gepoogd een
antwoord te verstrekken op de volgende onderzoeksvraag (zie paragraaf 3.1);
in welke mate is er sprake van verschillen, dan wel overeenkomsten, tussen de
kenmerken van de vorige en de huidige woning van huishoudens die met en
zonder een beroep op I.H.S. te doen, verhuisd zijn.
Tabel 6.1. De basismaandhuur van de wonin~en die door de verhuisden met
en zonder I.H.S. in 1985/1986 en m 1988 bewoond werden (%)
basis huur per maard

tot f 300
f 300 • f 399
f 400 • f 499
f500·f599
f600·f699
f 700 en meer
totaal abs.

verhuisden met I.H.S.

verhuisden zonder I.H.S.

1985/1986

1988

1985/1986

1988

7
19
2S
34
11
5

7
21
27
26
16
4

40

16
20
14
5
5

24
19
22
20
9
7

200

166

192

165

Bron: WoningbehoeftelllB"el 1988, O. T.B.·bewerking

Uit tabel 6.1 blijkt dat het huurniveau van de door de verhuisden met I.H.S.
bewoonde woningen in 1985/1986 nauwelijks verschilt van de huur van de in
1988 bewoond~ woningen. Dit resultaat wordt door de ~emiddelde huurprijs
ondersteund. Deze bedroeg in 1985/1986 f 481,-- en m 1988 f 495,--. Dit
verschijnsel doet zich overigens niet voor bij de verhuisden zonder I.H.S .. Bij
deze onderzoeksgroep is er sprake van een stijging van de basishuur 1?er maand
over de periode 1985/1986 - 1988. Zo bedroeg de gemiddelde basIshuur per
maand voor deze onderzoeksgroep in 1985/1986 f 381,-- en in 1988 f 439,--.
Evenals voor de huurprijs, geldt ook voor het in 1985/1986 en 1988 door de
bewoners met I.H.S. bewoonde woningtype, dat er slechts kleine verschillen
over beide meetmomenten ~ekonstateerd kunnen worden (tabel 6.2). Het
aandeel verhuisden in eengezmshuizen uit een rijtje is in 1988, ten opzichte van
1985/1986, van 45% tot 47% toegenomen. Dit verschil is gezien het beperkt
aantal respondenten echter niet statistisch signifikant. De verschillen ten
aanzien van het door de verhuisden zonder I.H.S. in 1985/1986 en 1988
bewoonde woningtype zijn opnieuw groter. Zo nam het aandeel bewoners in
eengezinshuizen en in flats van vijf of meer etages enigszins toe, terwijl er in
de overige woningtypen sprake was van een afname.
In tegenstelling tot de tot dusver besproken woningkenmerken, bestaat er wel
een verschil in het bouwjaar van de door de verhuisden in 1985/1986 en in
1988 bewoonde woningen. Het verschil is echter niet eenduidig. Zo is het
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Tabel 6.2. Het woningtype van de verhuisden met en zonder lH.S. in
1985/1986 en in 1988 bewoond werden (%)
woni~type

ee~ezinshuis vrijstaand/twee onder
één kap
ee~ezinshuis in rij
boven/benedenwoni ng
ft at < 5 etages
flat 5 etages of meer

totaal aba.
Bron:

Woni,~behoeft~l

verhuisden met I.H.S.

verhuisden zonder I.H .S.

1985/1986 1988

1985/1986 1988

6
45
12
23
14

7
47
24
14

10
38
14
30
8

12
43
13
22
10

210

171

241

180

8

1988, O.T.B.-bewerking

Tabel 6.3 Het bouwjaar van de woningen die door de verhuisden met en
zonder la.S. in 1985/1986 en in 1988 bewoond werden (%)
bouwjaar

verhuisden met I.H.S.
1985/1986

1988

1985/1986

1988

3
5
12

21
24
16
27
13

20

34

208

161

voor 1945
1945 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
na 1980

46
34

6
5
14
30
45

totaal aba.

194

155

Bron:

Woni~behoeft~l

verhuisden zonder I.H.S.

1988,

18
10
19

O.T.B.-bewerki~

aandeel verhuisden in 1988 zowel toegenomen in woIiingen die voor 1970
gebouwd werden, als ook in woningen van na 1980. Het aandeel verhuisden in
woningen die in de periode 1971-1980 gebouwd werden, nam daarentegen af
van ~6% in 1985/1986 tot 30% in 19~8. De stijging was het grootst ~n de
bouWJaarklasse na 1980. Zo bewoonde In 1985/198634% van de verhUIsden
met lH.S. een woning die na 1980 gebouwd werd, terwijl dit percentage in 1988
is gestegen tot 45. Ten aanzien van het bouwjaar van de door de verhuisden
zonder lH.S. in 1985/1986 en 1988 bewoonde woningen is er sprake van een
soortgelijk, maar nu eenduidiger, verschil. In alle bouwjaarklassen van voor
1980 was er sprake van een afname, terwijl het percentage verhuisden zonder
lH.S. in womngen van na 1980 steeg van 13 in 1985/1986 tot 34 in 1988.
Deze ontwikkeling wordt slechts gedeeltelijk bevestigd door het aandeel
verhuisden dat in 1985/1986 en in 1988 een nieuwbouwwoning bewoonde. Zo
bedroeg het aandeel verhuisden zonder I.H.S. in een nieuwbouwwoning in
1985/1986 nog 35%, waarna dit in 1988 is teruggelopen tot 27%.
Wel in overeenstemming met het bouwjaar van de woning is de verdeling van
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de nieuwbouwwoningen over de verhuisden zonder LH.S.. Voor hen is er
sprake van een toename van 16% in 1985/1986 tot 20% in 1988.

In hoofdstuk vier werd ten aanzien van het aantal woonvertrekken in de door
de huurders met en zonder LH.S. bewoonde woningen al vast~esteld dat er
nauwelijks of geen sprake was van enige relevante verschillen. DIt geldt tevens
voor het aantal kamers van verhuisden in 1985/1986 en in 1988. Zo bedroeg
het ~emiddeld aantal kamers voor de verhuisden met LH.S. zowel in 1985/1986
als In 1988 6,4 terwijl deze gemiddelden voor de verhuisden zonder LH.S.
respektievelijk 4,5 en 4,6 bedroegen.
Tabel 6.4 De eigenaar van de woning die door de verhuisden met en zonder
LH.S. in 1985/1986 en in 1988 bewoond werden (%)
eigenaar van
de woning
korporatie
gemeente
studenten-/bejaarden huisvesting
part. instelling
part. Persoon
totaal abs.

verhuisden met I.H.S.

verhuisden zonder I.H.S.

1985/1986 1988

1985/1986 1988

75

78

5

45
13

64

7
3
8
7

4
7
6

9
7
25

6
10
14

204

171

232

179

6

Bron: Woningbehoeftefll8rlel 1988, O. T.B.-bewerking

Ten aanzien van de eigenaar van de woningen (tabel 6.4), die door de
verhuisden met LH.S. in 1985/1986 en in 1988 bewoond werden, kunnen slechts
mar~m~le en niet signifikante verschi~len gekonstateerd worden. De ver~chil
len In elge'naar van de door de verhmsden zonder I.H.S. bewoonde wonmgen
in 1985/1986 en in 1988 zijn manifester. In het algemeen is er sprake van een
toename van het aandeel bewoners in de sociale huursektor. Zo nam het
aandeel bewoners zonder LH.S. in korporatiewoningen toe van 45% in
1985/1986 tot 64% in 1988, terwijl het aandeel verhuisden in woningen in
eigendom van :p,artikuliere personen in deze periode afnam van 25% naar 14%.
Ook opmerkelijk is dat het aandeel verhuiden zonder LH.S. in een gemeentewoning juist afnam.
.
Vervolgens wordt in tabel 6.5, op basis van de geïndexeerde puntenkwaliteit
volgens het WOni~aarderingSstelsel, de woningkwaliteit van de door de
verhuisden in 1985 1986 en 1988 bewoonde woningen weergegeven.
Ten aanzien van e woningkwaliteit ~eldt dat er, zowel voor de verhuisden
met als zonder LH.S., in 1988 sprake IS van een toename ten opzichte van de
woningen die men in 1985 bewoonde. Overigens is deze toename voor de
verhuisden die een beroep op LH.S. doen minder sterk in vergelijking met de
toename onder de verhuisden die hun woning zonder I.H.S. bewonen. Zo
bedroeg de gemiddelde woningkwaliteit in geïndexeerde punten voor de
verhuisden met LH.S. in 1985/1986 104 en in 1988 109. Voor de verhuisden
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Tabel 6.5 De woningkwaIiteit in geïndexeerde punten van de woningen die
door de verhuisden met en zonder I.H.S. in 1985/1986 en in 1988
bewoond werden (%)
verhuisden met I.H.5.

verhuisden zonder I.H.5.

1985/1986

1988

1985/1986

1988

90 - 104
105 - 119
120 en meer

18
19
12
15
36

12
14
19
20
35

40
14
15
12
19

25
14
15
14
32

totaal abs.

145

145

153

155

gefndexeerde
pu"ltenkwaliteit
minder dan 75

75-89

Bron: Wonirebehoeftefll8l'14!l 1988,

o. T.B.-bewerking

zonder LH.S. bedroegen deze puntenaantallen respektievelijk 86 en 97. De
gemiddelde woningkwaliteit in punten neemt dus voor de verhuisden met LH.S.
met 5,0% en voor de verhuisden zonder I.H.S. met 13,7% toe. Naast het
verschil in de mate van toename van de gemiddelde woningkwaliteit, be!ltaat
er tevens een verschil in de ontwikkeling van het puntenaantal voor de vijf
onderscheiden klassen. Zo is er ten aanzien van de woningen met de hoogste
puntenkwaIiteit, meer dan 120 punten, van de bewoners met LH.S. in 1988
nauwelijks sprake van enige verandering ten opzichte van 1985/1986. Dit in
tegenstelling tot de verhuisden zonder LH.S .. Voor deze kategorie bewoners is
er sprake van een forse stijging van 19% in 1985/1986 tot 32% in 1988.
Op basis van de hierboven gepresenteerde resultaten kan worden vastgesteld
dat de verhuisden zonder LH.S., in veel sterkere mate dan de huurders met
lH.S., naar woningen van een hoge kwaliteit verhuizen.
Op basis van de onderzoeksresultaten uit deze paragraaf kan tevens een
duidelijk antwoord worden verstrekt op de in de inleiding van deze paragraaf
weergegeven onderzoeksvraag. Zo worden er duidelijke verschillen gekonstateerd in de kenmerken van de vorige en de huidige woning van de huurders
die, met een zonder een beroep op LH.S. te doen, verhuisd zijn. De woningkenmerken van de eerste onderzoeksgroep komen in 1985/1986 en in 1988
sterk overeen. Alleen ten aanzien van het bouwjaar worden, overigens niet
eenduidige, verschillen gekonstateerd, terwijl er tevens sprake is van een lichte
stijging van de woningkwaliteit.
Deze resultaten gelden zeker niet voor de huurders die verhuisd zijn zonder
daarbij een beroep op I.H.S. te doen. In vergelijking met de vorige woning
verhuisde deze bewonersgroep gemiddeld vaker naar een duurdere woning,
naar een eengezinshuis, naar een woning van meer recentere datum, naar een
woning uit de sociale huursektor en naar een woning met een hogere kwaliteit.
De aanwezige verschillen in de kenmerken van de in 1985/1986 door de
huurders met en zonder LH.S. bewoonde woningen, zijn in 1988 door de
verhuizingen tevens kleiner geworden. Ondanks deze verandering blijft de
wonin~kwaliteit van de huurders met lH.S. echter hoger. Wel werden de
verschIllen kleiner.
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6.3. De huishoudens- en de woningkenmerken van de verhuisden, de verhuisgeneigden en de immobielen
Zoals in de inleidin~ van dit hoofdstuk aangegeven, worden evenals in
hoofdstuk 4 en 5, oprueuw de huishoudens- en woningkenmerken besproken.
Dit vanwege het feit dat de onderverdeling van de onderzoekspopulatIe in de
zes onderzoeksgroepen niet in overeenstemming is met de in de vorige
hoofdstukken beschreven deelpopulaties. In deze paragraaf wordt vastgesteld
in welke mate de huishoudens- en wonin~enmerken van de respondenten die
de afgelopen twee jaar verhuisd zijn, afwijken van die van de respondenten die
niet verhuisd zijn en al dan niet verhuisplannen hebben ontwikkeld. Hiermee
kan tevens antwoord verkregen worden op de volgende onderzoeksvraag:
Bestaat er, gegeven de verschillen tussen de huurders met en zonder lH.S., een
overeenkomst tussen de verdeling van de verhuisden, de verhuisgeneigden en
de immobielen over de huishoudens- en woningkenmerken voor de huurders
die hun woning met en zonder een beroep op lH.S. bewonen? Om op deze
onderzoeksvraag een antwoord te kunnen geven, worden in tabel 6.6 allereerst
de belangrijkste huishoudenskenmerken weergegeven.
Voordat wij overgaan tot de beantwoording van de zojuist gepresenteerde
onderzoeksvraag, worden echter allereerst in het kort de belangrijkste
bevindingen uit paragraaf 2.2 getoetst aan de onderzoeksresultaten uit tabel 6.6.
In deze paragraaf werd met behulp van de literatuur het woningmarktgedrag
van huishoudens in meer algemene zin beschreven. Op basis van de resultaten
uit de eerder verrichte studies werd vastgesteld dat het woningmarktgedrag van
huishoudens sterk bepaald wordt door de huishoudensontwikkeling. Zo vinden
de meeste verhuizingen plaats in de jong volwassen levensfase. Vooral in de
periode vlak na het huwelijk en in de eerste vijf huwelijksjaren wordt er veel
verhuisd. Na die vijf jaar neemt het aantal verhuizingen vervolgens af. Alleen
bij ouderen is er vaak sprake van een enigszins verhoogde mobiliteit (zie ook
Den Hartog en Methorst 1984). Dit verhuisritme geldt in principe voor alle
huishoudens, maar met dit verschil dat bij huishoudens met een hoge sociaalekonomische positie de opeenvolging van verhuizingen in de levensfasen sneller
verloopt (zie onder andere Harts en Hingstman 1986).
De resultaten uit tabel 6.6 zijn slechts gedeeltelijk in overeenstemming met
het zojuist beschreven wonin~arktgedra~ van huishoudens, in meer algemene
zin. Ten aanzien van de leeftijdsverdeling IS er echter wel sprake van een sterke
overeenkomst. Zo zijn de verhuisden en de verhuis~eneigden met I.H.S. naar
verhouding sterk vertegenwoordigd in de leeftijdsklasse tot dertig jaar.
Vervolgens neemt met het stijgen van de leeftijd het aandeel verhuisden af. Pas
in de groep vijfenzestig jaar en ouder is er weer sprake van een stijging van het
aandeel verhuisden. De leeftijdsverdeling van de verhuisgeneigde huishoudens
is hiermee in overeenstemming, met dit verschil dat deze huurdersgroep ook
sterk in de leeftijdskategorie 30 tot 39 jaar vertegenwoordigd is.
De ~oep immobielen is sterk ondervertegenwoordigd in de leeftijdsklasse tot
dertIg jaar en sterk oververtegenwoordigd onder de bejaarde respondenten. De
leeftijdsverdeling blijkt ook uit de gemiddelde leeftijd van de drie onderzoeksgroepen. Deze bedraagt voor de verhuisden 40,0 jaar, voor de verhuis77

Tabel 6.6 De huishoudenskenmerken van de verhuisden, de verhuisgeneigden
en de immobielen met en zonder I.H.S. in 1988 (%)
hu i shoudenskenmerken

respondenten met I.H.S.

respondenten zonder I.H.S.

verhuisd verh.gen. inmobielen verhuisd verh.gen. imnobielen
jqer dan 30
30 - 39
40 - 49
50 - 64
65+

26
21
14
12
28

18
30
15
15
22

~rsoonshui shouden

23

20
22

echtpaar zonder kinderen 28
echtpaar met kinderen
26
Hn-oudergezin
18
overig
6

34

17
7

4
17
11
20
48

32 .
33
22
9
3
56
. 13
. 24
7

gehuwd

54

58

gescheiden
wec1Jwstaat
ongehuwd

19
9
19

18
10
15

belastbaar i nlcanen
tot 18.000
18.000 - 23.999
24.000 - 29.999
30.000 - 35.999
36.000 of meer

30
39
13
8
10

36
18
13
11

35
39
18
5
4

40
7
9
27
4
10
3

22
13
22
22
4
13
4

werkkring
pensioen

A.O.W.
bijstand

W.W., W.W.V., N.W.W.
arbeidsongeschikt
overig
Bron:

Woningbehoeft~l

35
8
12
26
3
12

5

23

43
22
11
11
14

27
28
11
15
19

5
14
15
30
36

26
19

25

29

38

4
22

4
10

18
36
37
5
4

48

62

8
6

7
6
25

38

21
9
22
16
32
68

7
5
8
2
8
4

23

74
5
14
7

16
19
21
21
24

18
24

64
12
5
8
3
8
1

44

23

18
18
20
13
4
2
14
3

1988, o. T.B. -bewerking

geneigden 44,6 jaar en voor immobielen 57,5 jaar.
De verhuisden en verhuisgeneigden met I.H.S. zijn redelijk gelijk over de
verschillende huishoudenskategorieën verdeeld. De immobielen zijn ten
opzichte van deze beide onderzoeksgroepen daarentegen ondervertegenwoordigd onder de één-oudergezinnen en onder de echtparen met kinderen en
in verhouding tot de verhuisden sterker vertegenwoordigd onder de éénpersoonhuishoudens en onder de echtparen zonder kinderen.
De burgerlijke staat van de verhuisden en de verhuis~eneigden met I.H.S. komt
weer redelijk overeen. De niet-verhuisdgeneigden Zijn daarentegen ondervertegenwoordigd onder de gescheiden en ongehuwde huishoudens en oververtegenwoordigd onder de verweduwde huishoudens.
Evenals de leeftijdsverdeling, zijn ook de sociaal-ekonomische kenmerken van
de drie .0nderzoeksgroepeIi met I.H.S. in overeenstemming met de algemene
inzichten uit de literatuur. Zo zijn de verhuisde en verhuisgeneigde huishoudens
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ten opzichte van de niet-verhuisden sterk oververtegenwoordi~d in de hoogste
inkomensklassen en onder de huishoudens met een werkkring. In overeenstemming met de leeftijdsverdeling is dat de niet-verhuisden zijn oververtegenwoordigd onder de huishoudens die pensioen enjof A.O.W. ontvangen. De
verschillen in de sociaal-ekonomische positie worden bevestigd door het
gemiddelde belastbaar huishoudensinkomen. Dit bedraagt voor de verhuisden
f 31.318,--, voor de verhuisgeneigden f 28.226,-- en voor de irnrnobielen slechts
f 24.890,--.

In tabel 6.6 kan ook worden afgelezen of er, gegeven de verschillen tussen de
huurders met en zonder LH.S., verschillen danwel overeenkomsten voorkomen
tussen de verdeling van de drie onderzoeksgroepen over de huishoudens- en
woningkenmerken voor de huurders die hun worung met en zonder een beroep
op LH.S. bewonen. Hiermee wordt een gedeeltelijk antwoord verstrekt op de
in de inleiding van deze paragraaf gepresenteerde onderzoeksvraag. Ten
aanzien van deze relatieve verdeling van de huishoudenskenmerken kunnen er
slechts enige beperkte verschillen gekonstateerd worden. Zo is het aandeel
eenpersoonshuishoudens onder de irnrnobielen met LH.S. hoger in vergeli~king .
met de verhuisden en verhuisgeneigden. Dit aandeel is onder de irnrnobielen
zonder LH.S. juist kleiner in vergelijking met de verhuisden en de verhuisgeneigden. Een omgekeerde situatie doet zich ten aanzien van het aandeel
echtparen met kinderen en de een-oudergezinnen voor. Deze zijn onder de
huurders zonder LH.S. naar verhouding juist sterker vertegenwoordigd onder
de irnrnobielen. Ook ten aanzien van de burgerlijke staat kan er een beperkt
verschil in de relatieve verdeling van de drie onderzoeksgroepen over de
huurders met en zonder LH.S. gekonstateerd worden. Zo is het aandeel
gehuwden onder de irnrnobielen met LH.S. lager in vergelijking met het
aandeel onder de huurders zonder LH.S. Voor het aandeel ongehuwden geldt
een omgekeerde situatie.
In tegenstelling tot de huishoudenssamenstelling en de burgerlijke staat, kunnen
er ten aanzien van de leeftijdsverdeling, het inkomen en de inkomensbron geen
verschillen gekonstateerd worden in de relatieve verdeling van de huishoudenskenmerken over de verhuisden, verhuisgeneigden en irnrnobielen respondenten
met en zonder LH.S.
In tabel 6.7 worden de belangrijkste woningkenmerken weergegeven. De
basishuur per maand van de niet-verhuisden met I.H.S. komt enigszins lager uit
in vergelijkin~ met de huur van de verhuisden en de verhuisgeneigden met
LH.S.. Zo ZIjn de irnrnobielen oververtegenwoordigd in de laagste drie
huurklassen en ondervertegenwoordigd in de drie hoogste. De verschillen tussen
de door de verhuisden en de verhuisgeneigden betaalde huur enerzijds en de
irnrnobielen anderzijds zijn nog kleiner. Dit resultaat wordt door de gemiddelde
basishuur van de huurders met LH.S. bevestigd. Deze bedraagt voor de
verhuisden f 466,-- voor de verhuisgeneigden f 434,-- en voor de irnrnobielen
f 409,--.
De irnrnobielen zijn enigszins oververtegenwoordigd in de vrijstaande
eengezinshuizen of twee onder-één-kapwoningen en in de eengezinshuizen uit
een rijtje.
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Tabel 6.7 De woningkenmerken van de verhuisden, de verhuisgeneigden en de
immobielen met en zonder I.H.S. in 1988 (%)
won I ~kennerken

respondenten met I.H.S.
wrhuisd

basishwr per maand
tot f 300
f300-f399
f 400 - f 499
f500-f599
f600-f699
f 700 en meer

respondenten zonder I.H.S.

verh.gen. immobielen verhuisd verh.gen. immobielen

7
21
27
26
16
.4

9
20
24
28
15
5

28
21
9
4

eerQezinshuis vrijstaardl
twee-onder-Hn kap
7
eerQezinshuis in rij
47
boven- /bel tedet lWOni ng
8
flat < 5 etages
24
flat 5 etages of meer
14

3
56
9
19
13

6
58
9
16
12

22
10

korporatie
78
gemeente
4
studenten·/bejaardenhuiswsti~
5
part. instelling
7
part. persoon
6

78

73

64

2

7

6

65
3

67
2

8
7
5

8
8
5

6
10
14

8
9
15

12
9
11

voor 1945
1945 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
na 1980

6
5
14
30
45

7
7
22
41
23

8
10
20
42
20

20
18
10
19

23

34

20
21
22
14

22
30
23
19
6

minder dan 75 kwali·
teitsplllten
75- 89
90 - 104
105 - 119
120 of Mer

12
14
19
20
35

12
14
17
17
40

14
17
20
19

25
14
15
14
32

33
15
15
13
24

26
18
17
17
22

gebowd

15
23

29

24
19
22
20
9
7

33
26
18
15
5
3

30
19
10
4
2

12
43

9
44

14
57

13

13
28
7

34

8

16
5

Bron: Woningbehoeftef1lllllel 1988, o. T.B. -bewerking

Groter zijn de verschillen tussen het bouwjaar van de door de drie onderzoeksgroepen bewoonde woningen. Zo zijn de verhuisden en de verhuisgeneigde respondenten met name oververtegenwoordigd in de woningen die na
1980 gebouwd werden. Ten aanzien van de verhuisden geldt dit overigens in
nog sterkere mate dan voor de verhuisgeneigden. De verdeling van de drie
onderzoeksgroepen over de bouwjaarklassen van voor 1980 is overigens meer
telijkmati~.

en aanzIen van het aantal kwaliteitspunten blijkt ,dat de niet-verhuisden
enigszins ~n ondervertegenwoordigd in de klasse met meer dan 120 punten.
Dit betre en de woningen met de hoogste kwaliteit. Overigens zijn de
onderlin~e verschillen slechts beperkt. De geringe verschillen worden ook door
het gemtddeld aantal kwaliteitspunten bevestigd. Deze bedragen voor de
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verhuisden 103, en voor de verhuisgeneigden en de immobielen 100.
Ten aanzien van de verdeling van de drie onderzoeksgroepen naar eigenaar
van de woning kunnen er geen verschillen gekonstateerd worden.
Tenslotte kunnen ook voor de woningkenmerken weer de verschillen tussen de
verhuisden, de verhuisgeneigden en de imrnobielen met en zonder I.H.S. geanalyseerd worden. Een nadere inspektie van de tabel levert echter als resultaat
op dat er nauwelijks sprake is van relevante verschillen tussen de relatieve
verdeling van de drie onderzoeksgroepen met en zonder I.H.S. over de verschillende kate~orieën van de vijf onafhankeli~ke variabelen. Uiteraard doen zich
wel verschillen ten aanzien van de verdelIng van de huurders met en zonder
I.H.S. over de onafhankelijke variabelen voor. Deze zijn echter in overeenstemming met de in hoofdstuk vier beschreven woningkenmerken van de
huurders die hun woning met en zonder een beroep op I.H.S. bewonen. Deze
verschillen doen zich echter zowel met betrekking tot de verhuisden, de
verhuisgeneigden als de imrnobielen voor.
De in de inleiding van deze paragraaf gepresenteerde onderzoeksvraag kan nu
op basis van de weergegeven onderzoeksresultaten bevestigend beantwoord
worden. Gegeven de verschillen die er tussen de huurders met en zonder I.H.S.
bestaan en met uitzondering van de huishoudenssamenstelling en de burgerlijke
staat, zijn de huishoudens- en woningkenmerken voor de huurders die hun
woning met en zonder een beroep op I.H.S. bewonen, op een zelfde wijze over
de verhuisden, de verhuisgeneigden en de imrnobielen verdeeld.
6.4. De verhuisredenen van de verhuisden en de verhuisgeneigden en de
woonwensen van de verhuisgeneigden
In deze paragraaf worden de verhuisredenen van de verhuisden en de
verhuisgeneigden geanalyseerd. Vervolgens worden de woonwensen van de
verhuisgenei~den aan een nadere inspektie onderworpen. De resultaten van
deze exercitie kunnen vervolgens antwoord geven op de volgende twee
onderzoeksvragen: 1) Bestaan er verschillen in de verhuisredenen van de
huurders met en zonder I.H.S. die verhuisd zijn of verhuisgeneigd zijn en 2)
bestaan er verschillen in de woonwensen van de huurders met en zonder I.H.S.
die verhuisgeneigd zijn.
Om de redenen te achterhalen die van invloed waren op de beslissing van de
respondenten om te verhuizen, werd allereerst vastgesteld of men vanwege een
verandering in de huishoudenssamenstelling, dan wel vanwege andere redenen,
naar het huidige adres verhuisd was (figuur 6.2).
Gezien het feit dat vrijwel alle respondenten als doorstromer getypeerd kunnen
worden, is het niet verwonderlijk dat het leeuwedeel van de verhuisden (88%)
andere redenen als motivatie voor de verhuizing aangeven. Slechts 9% geeft als
verhuisreden huwelijk of samenwonen aan, terwijl 3% vanwege een echtscheiding de afgelopen twee jaar van woonadres veranderde. Ten aanzien van
de verdeling over de respondenten met en zonder I.H.S., doen zich wel enige
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Figuur 6.2 Het aandeel verhuisden dat vanwege een verandering in de
huishoudenssamenstelling, dan wel vanwege andere redenen
in de periode 1985/1986 verhuisde (%)
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verschillen voor. Zo is het aantal verhuisden met LH.S. dat overige redenen
aangaf (93%) groter in vergelijking met het aandeel verhuisden zonder LH.S.
(82%). Daarentegen ~af deze laatste onderzoeksgroep vaker huwelijk of
samenwonen als verhuIsreden aan (15%) in vergelijking met de huurders met
lH.S. (3%).
Om te kunnen bepalen waarom de huurders verhuisd zijn, werden aan de
respondenten dertIen verhuisredenen voorgelegd, met het verzoek hiervan de
belangrijkste en vervolgens nog twee andere redenen aan te geven (tabel 6.8).
Aangezien hier meer antwoorden mogelijk waren, wordt bij de verwerking van
deze variabele gebruik gemaakt van de multiple-respons techniek. In de
berekening worden dan niet het aantal respondenten geteld, maar het aantal
keer dat op een bepaald kenmerk wordt geskoord. Omdat er drie redenen
konden worden aangegeven, komt het totaal percentage boven de honderd
uit.Uit tabel 6.8 blijkt dat veel verhuisredenen een rol hebben gespeeld bij de
beslissing om in de afgelopen jaren naar een andere woning te verhuizen. Zo
worden de gezondheid of een hoge leeftijd (25%), de vorie;e woning voldeed
niet (21%) en de vorige woonomgevin~ was onaantrekkelIjk (17%) door de
respondenten met LH.S. als de belangrijkste drie verhuisredenen aangemerkt.
Deze redenen worden ook het meest door de respondenten zonder lH.S.
genoemd; respektievelijk 17%, 17% en 12%. De uitkomsten zijn in overeenstemming met de verhuisredenen van de respondenten uit het eerder in de
drie gemeenten in de Randstad uitgevoerde onderzoek.
Wanneer het totaal aantal genoemde verhuisredenen in de beschouwing
wordt betrokken, blijven de eerder genoemde drie verhuisredenen het
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Tabel 6.8 De belangrijkste en het totaal aantal door de verhuisden met en
zonder lH.S. genoemde verhuisredenen in 1988 (%)
verhuisreden

gezordleld/hoge leef ti jd
vorige woning voldeed niet
vorige ~evlng was
onaantrekkeli jk
wilde zelfstandig wonen
wilde een betere woning
wi lde een goedkopere woning
verhuisd I.v.m. verandering
werkkring of vanwege studie
afstand tot het werk
totaal abs.
Bron: Woningbehoeftef1Xll'M!l 1988,

belangrijkste reden

percentage respondenten
dat reden noemde

met I.H.5. zonder I.H.5.

met I.H.5. zonder I.H.5.

17
17

41
48

45

12
11
13
11

42
16
35
12

33
17

4

15
5

15
10

26

113

112

113

112

25

21
17
10
8
8
8

23

38

21
9

o. T.B.-bewerking

belangrijkst. Het enige verschil is dat ook de reden; ''wilde een betere woning",
vaak door de huurders met lH.S. (35%) en door de huurders zonder lH.S.
(38%) genoemd wordt. Blijkbaar geldt voor deze respondenten dat naast een
dwingende reden, ook het feit dat men de woonsItuatie wilde verbeteren,
meespeelde in de beslissing om te verhuizen.
Naast de verhuisredenen v~ de respondenten die in de periode 1985/1986 1988 verhuisden, wordt in ' deze paragraaf tevens aandacht besteed aan de
verhuisredenen en de woonwensen van de respondenten die denken dat zij de
komende twee jaar zullen verhuizen (de verhuisgeneigden).
Om de verhuisredenen te kunnen vaststellen werd aan de verhuis~eneigden
allereerst de vraag voor~elegd of men wilde verhuizen van~ege het feIt dat men
trouwplannen had of Wllde gaan samenwonen. Deze vraag werd door slechts
6% van de verhuisgeneigden bevestigend beantwoord, verdeeld over 8% van de
verhuisgeneigden zonder lH.S. en 5% die hun huidige woning met I.H.S.
bewonen. Evenals ten aanzien van de respondenten die verhuisd zijn, werden
vervolgens de belangrijkste en twee overige verhuisredenen van de verhuisgeneigden achterhaald (tabel 6.9).
In tegenstelling tot de verhuisredenen van de verhuisden (tabel 6.8), blijken de
verhuismotieven van de verhuisgeneigde respondenten met en zonder lH.S.
niet geheel overeen te komen. De belangrijkste drie verhuisredenen van de
verhuisgeneigden die hun woning met lH.S. bewonen zijn; gezondheid/hoge
leeftijd (19%), de woning voldeed niet (16%) en de overweging dat men
goedkoper wilde wonen (12%). Bij de verhuisgeneigden die hun woning zonder
lH.S. bewonen is de volgorde: de woning voldeed niet (18%), wilde een betere
woning (18%) en vanwege de gezondheid en/of een hoge leeftijd (14%). Op
basis van dit resultaat kan gekonkludeerd worden dat de verhuisredenen van
de huurders met lH.S. in het algemeen van dwingender aard zijn in vergelijking
met de verhuisredenen van de verhuisgeneigden zonder I.H.S .. Deze laatste
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Tabel 6.9 De belangrijkste en het totaal aantal door de verhuisgeneigden met
en zonder I.H.S. genoemde verhuisredenen in 1988 (%)
verhuisreden

belangrijkste reden

percentage respondenten
dat reden noemde

met LH.S. zonder LH.S. met I.H.S. zonder I.H.S.
gezondheid/hoge leeftijd
NOning voldoet niet
wi I goedkoper wonen
wil betere NOning
woonomgeving is onaantrekkelijk
verandering van werkkring of
aanvang studie
afstand tot het werk
wil zelfstandig wonen
andere redenen
totaal abs.

19
16
12
11
10

14
18
8
18

28
30

24
35

7

30
25

34

20
38

5
3
2
21

5
4
3
24

11
9
5
49

56

408

479

408

479

22

12
22
11

Bron: lIoningbehoefter'fl8l'M!l 1988, O. T.B.-bewerking

groep respondenten verhuist in het algemeen vaker op basis van onvrede met
de huidige woning. Deze konstatering wordt ook bevestigd door het áandeel
verhuisgeneigden dat bij een gemeentelijk huisvestingsbureau als "urgent
woningzoekend" staat ingeschreven. Van de bij een gemeentelijk huisvestingsbureau ingeschreven verhuisgeneigden met lH.S. stond 45% als "urgent
woningzoekend" ingeschreven, tegen 35% van de verhuisgeneigden die hun
woning zonder .I.H.S. bewonen.
Wanneer alle genoemde verhuisredenen in de beschouwing worden betrokken
(maximaal drie redenen), dan doet zich het opmerkelijke feit voor dat de wens
om goedkoper te gaan wonen, door maar liefst 34% van de verhuisgeneigden
met lH.S. als een van de verhuisredenen genoemd wordt. Voor de verhuisgeneigden zonder lH.S. komt dit percentage aanmerkelijk lager uit (20). De
verdeling van de overige verhuisredenen wijkt niet substantieel af van de eerder
besproken verdeling van de belangrijkste verhuisredenen.
De verhuisredenen van de verhuisgeneigde respondenten zijn redelijk in
overeenstemming met de verhuisredenen van de respondenten die reeds
verhuisd waren (tabel 6.8). Dit met uitzondering van de verhuisredenen: ''wil
goedkoper wonen", die naar verhoudin~ vaker door de verhuisgeneigde
respondenten genoemd wordt. Overigens IS .
Uit het feit dat 64% van de respondenten binnen twaalf maanden wil verhuizen
blijkt dat de meerderheid van de verhuisgeneigden serieus op zoek is naar
andere woonruimte. Deze konstatering wordt bevestigd door de wijze waarop
de verhuisgeneigden tot nu toe naar woonruimte hebben gezocht (tabel 6.10).
Omdat meer aktiviteiten genoemd konden worden, komt het totaal percentage
ook nu weer boven de honderd uit.
Een minderheid van de respondenten (36%) heeft tot nu toe helemaal nog
geen stappen ondernomen om een andere woning te betrekken. Daarentegen
heeft een meerderheid van de verhuisgeneigden zich inmiddels als woningzoekend bij een gemeente (20%) of een woningbouwvereniging aangemeld
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Tabel 6.10 De wijze waarop de verhuis~eneigden met en zonder I.H.S. naar
woonruimte zoeken (verschillende antwoorden verstrekt) in 1988

(%)

wijze van zoeken
i ngeschreven bi j gemeenteli j k
huisvestingsbureau
ingeschreven bi j een woningbouwvereni gi ng
advertentie gelezen
kontakt !liet een INIke laar
familie of kemissen ingeschakeld
kontakt met eigenaar/verhuurder
advertentie geplaatst
andere aktiviteiten ondernomen
geen aktiviteit ondernomen
totaal &bs.
~"on:

respondenten
met I.H.S.

respondenten
zonder I.H.S.

totaal

31

27

29

26
17
6
9
5
1
11

24
20
11
7
5
3
12

24
19
9
8
5
2
12

37

36

36

438

530

968
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(24%). Een kleine minderheid van de verhuisgeneigden zoekt ook buiten de
sociale huursektor naar woonruimte. Zo bekeek 19% van de verhuisgeneigden
de advertenties in kranten, nam 9% kontakt op met een makelaar of stelde zich
direkt in verbinding met een eigenaar-verhuurder (5%), terwijl 8% familie of
kennissen inschakelde.
De verschillen in de wijze waarop de verhuis~eneigde huurders met en zonder
I.H.S. naar woonruimte zochten, zijn erg klem en statistisch niet signifikant.
Bijna de helft v~ de verhuisgeneigden (43%) is korter dan één jaar op zoek
naar woonruimte (figuur 6.3), terwiJl 37% van de verhuisgeneigden daarente~en
langer dan twee jaar
zoek is naar vervangende woonruimte. Er is nauwelIjks
sprake van enig verschil in hetaantal maanden dat de verhuisgeneigden met en
zonder I.H.S. op zoek zijn naar een nieuwe woning.
Eenzelfde konklusie kan getrokken worden ten aanzien van de belangrijkste
reden waarom de verhuisgeneigden nog geen andere woning hebben gevonden
(figuur ~.4). Het feit dat menoonog geen woningaanbieding ontvangen he.eft
(42%), IS verreweg de belangnJkste reden dat men nog geen andere wonmg
betrokken heeft, gevolgd door het feit dat men nog weinig aktiviteiten
ondernomen heeft (17%). Slechts 10% van de verhuisgeneigden gaf aan dat de
aangeboden woning te duur was. Overigens zouden niet alle verhuisgeneigden,
wanneer zij op het moment van afname van de enquête een passende woning
zouden aangeboden krijgen, ook daadwerkelijk dit woningaanbod aksepteren.
Zo zou van de verhuisgeneigden met I.H.S. 69% de woning aksepteren, 19%
het aanbod weigeren, terwijl 11 % hierover geen uitspraak kon doen. Voor de
verhuis geneigden zonder I.H.S. bedroegen deze percentages respektievelijk
66%, 21% en 13%.

0.e

Aan het slot van deze paragraaf worden nog enige woonwensen van de
verhuisgeneigde respondenten besproken. De meerderheid van de verhuis85

Figuur 6.3 Het aantal maanden dat de verhuisgeneigden met en zonder lH.S.
op zoek zijn naar woonruimte in 1988 (%)

•

Verhuis geneigd met
IHS

o Verhuis-

geneigd
zonder IHS

]-5

1- 2

6-11

24 of .eer

12-23

Aantal maanden gezocht
Bron:

Woni~behoeftetl)lll'lel

1988,

o. T.B.·bewerld~

Figuur 6.4 De belangrijkste reden waarom de verhuisgeneigden met en zonder
lH.S. nog geen woonruimte gevonden hebben in 1988 (%)
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blijkt op zoek te zijn naar een "gewone" woning (76%). Slechts 13%
op zoek naar een bejaardenwoning, 2% overweegt om zijn intrek in een
bejaardenhuis te nemen, terwijl 4% naar een wooneenheid wil verhuizen.
IS
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Hierbij kan geen verschil worden gekonstateerd tussen de verhuisgeneigden die
hun woning met en zonder toekenning van LH.S. bewonen. Overigens gaf een
deel van de verhuisgeneigden te kennen te willen doorstromen naar de
koopsektor (22%). De verhuisgeneigden zonder LH.S. (24%) blijken hiervoor
naar verhouding vaker te opteren in vergelijking met de verhuisgeneigden met
I.H.S. (19%).
De gewenste huurprijs van de verhuisgeneigden komt in het algemeen onder
de maximale huurpri]sgrens uit de I.H.S.-regeling uit. Zo gaf slechts 2% van de
verhuisgeneigden aan dat zij een woning zoeken met een huur van f 670,-- of
meer. De meerderheid van de verhuisgeneigden is op zoek naar een woning
met een huur van f 500,-- of minder (77%), waarbij slechts 16% op zoek is naar
een woning met een maximale huurprijs van f 300,-- (figuur 6.5).
Figuur 6.5 De maximale huurprijs van de toekomstige woJlÏ!lg van de
verhuisgeneigden met en zonder I.H.S. in 1988 (%)
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Ook het verschil in de gewenste huurprijs van de huurders die hun huidige
woning met en zonder I.H.S. bewonen, is uiterst klein en bovendien niet
signifikant.
.
Gezien de naar verhouding lage gewenste huurprijs, is het opmerkelijk dat
70% van de verhuisgeneigden de mening is toegedaan dat zij voor een volgende
wonin~ een beroep op LH.S. zullen doen. Overi~ens bestaat hier wel een
duidehjk onderscheid tussen de verhuisgeneigden dIe hun huidige woning met
en zonder LH.S. bewonen. Zo verwachtte 51 % van de verhuisgeneigden zonder
en 89% van verhuisgeneigden met LH.S. dat men voor een volgende woning in
aanmerking zal komen voor LH.S ..
Tenslotte werd aan de verhuisgeneigden nog het verzoek gericht om aan te
geven aan welke kenmerken de door hen gewenste woning zou moeten voldoen.
Hierbij werd onderscheid aangebracht naar woningtype, aantal kamers,
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bouwperiode en type buurt. Tabel 6.11 geeft een overzicht van deze woningkenmerken.
Tabel 6.11 De gewenste woningkenmerken van de verhuisgeneigden met en
zonder lH.S. in 1988 (%)
--.i ~kennerken

verhuisgeneigden
met I.H.5.

verhuisgeneigden
zonder I.H.5.

totaal

ee!l/ezinshuis
belledellwoning of flat
met tuin
flat <5 etages, bovenof portielc--.i~
flat 5e woonlaag of hoger
flat, geen voorkeur woonlaag

66

62

64

19

21

20

11
1
3

11

1
5

11
1
4

1 of 2 kamers
3
4
5
6 kamers of meer

10
30
34
21
5

7
33
37
19
4

8
32
36
20
4

ni euIotlouw
oucIlouw
geen voorkeur

34
17
50

23
22
55

28
19
53

vooroor l ogse bwrt
ne-oorlogse bwrt,
geen ni euwbouw
nieulotlouwwijk (1975 of later)
geen voorkeur

11

14

12

20
39
31

28
26
32

24
32
31

Bron:

Woni~behoeftefllllllel

1988, O. T.B.-bewerking

Ten aanzien van vrijwel alle door de verhuisgeneigden die hun huidige woning
met en zonder een beroep op lH.S. bewonen, gewenste woningkenmerken
geldt dat er nauwelijks of niet sprake is van enig verschil. Alleen ten aanzien
van de bouwperiode en de gewenste buurt, kunnen er enkele kleine verschillen
worden opgetekend. Zo hebben de verhuisgeneigden met lH.S. een voorkeur
voor nieuwbouwwoningen (34%) en dientengevolge ook voor een nieuwbouwwijk (39%). Voor de verhuisgeneigden zonder lH.S. bedragen deze percentages
respektievelijk 23 en 26.
Een ruime meerderheid van de verhuisgeneigden wenst in een eengezinshuis
gehuisvest te worden (64%). Ook een benedenwoning of een flat met tuin zijn
nog redelijk in trek (20%). De animo bij de verhuisgeneigden om een
flatwonin~ vanaf de vijfdeeta~e te betrekken iS echter vrijwel afwezig (1 %). Dit
resultaat iS in overeenstemmlng met het feit dat in het onderzoek nauwelijks
of geen starters op de woningmarkt betrokken werden, die over het algemeen
minder eisen stellen aan de te betrekken woning.
Ten aanzien van het gewenste aantal kamers is er sprake van een redelijke
differentiatie. Zowel kleine woningen tot maximaal vier kamers (40%) als
grotere woningen van vijf of meer kamers zijn redelijk in trek (24%).
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Opmerkelijk is wel dat er ook veel kleine woningen door de verhuisgeneigden
gewenst worden.
.
Voor de bouwperiode van de woning geldt dat een meerderheid van de
respondenten geen uitgesproken voorkeur heeft (53%). Onder degenen die wel
een voorkeur hebben uitgesproken, blijkt de nieuwbouwwoning (28%), ten
opzichte van de oudbouwwoning, (19%) favoriet te zijn. Deze voorkeur komt
slechts ten dele tot uiting in de gewenste buurt. Zo wenst 12% van de
verhuisgeneigd en een woning in een voor-oorlogse buurt, 24% een woning in
een na-oorlogse buurt (1945-1974), terwijl 32% in een nieuwbouwwijk
gehuisvest wenst te worden.
Om het belang dat de verhuisgeneigden aan de gewenste woningkenmerken
toekennen te kunnen vaststellen, werd aan hen de volgende vraa~ voorgelegd:
Stel dat U voor de prijs die U genoemd heeft geen woning kunt vmden die aan
de door U gegeven eisen voldoet, wat zou U dan doen? De antwoorden op
deze vraag kunnen in tabel 6.12 worden afgelezen.
Tabel 6.12 De aktie die de verhuisgeneigden met en zonder I.H.S. zouden
ondernemen indien voor de door hen gewenste prijs geen geschikte
woning aanwezig is in 1988 (%)
verhuisgeneigden
met I.H.S.

verhuisgeneîgden
zonder I.H.S.

totaal

24
23

32
21

28
22

11
42

10
38

10
40

397

475

872

te ondernemen aktie
wi I meer betalen
laat aantal wensen vallen
zou niet verhuizen maar de
huidige woning opknappen
niet verhuizen
totaal abs.

Bron: Won i ngbehoef tef1)8ne I 1988,

o. T.B. -bewerking

Een meerderheid van de verhuisgeneigden (59%) zou, indien men geen woning
zou kunnen betrekken die aan zowel de woonwensen als aan de gewenste
huurprijs zou voldoen, niet verhuizen. In dat geval zou 19% van de verhuisgeneigden als alternatief de huidige woning opknappen. Van de verhuisgeneigden die wel zouden verhuizen gaf 28% aan dat men dan bereid was om
meer te gaan betalen, terwijl 22% een aantal woonwensen zou laten vallen. In
tegenstelling tot de zojuist besproken variabelen kan er wel een, zij het
bescheiden, onderscheid worden aangebracht tussen de verhuisgeneigden die
hun woning met en zonder I.H.S. bewonen. Zo is 32% van de verhuisgeneigden
zonder I.H.S. bereid om meer huur te betalen tegen 24% van de verhuisgeneigden met I.H.S .. Deze laatste woep zou vaker besluiten niet te verhuizen (53%)
in vergelijking met de verhUlsgeneigden zonder I.H.S. (48%).
Aan de respondenten die bereid waren om meer te betalen voor een woning
die aan de door hen gegeven eisen voldeed, werd vervolgens gevraagd welk
bedrag men dan bereid was om extra te betalen.
Uit de antwoorden op deze vraag bleek dat een meerderheid (83%) niet bereid
was om meer dan f 100,-- aan huur extra uit te geven. Een grote minderheid
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(46%) was zelfs niet bereid om meer dan f 50,-- extra te betalen. Tussen de
door de verhuisgeneigden met en zonder I.H.S. genoemde bedragen kan
nauwelijks onderscheid worden aangebracht.
Ook werd nagegaan of de verhuisgeneigden die bereid waren om een aantal
wensen te laten vallen, ook bereid waren om met minder kamers genoegen te
nemen. Deze vraag werd door 53% van de verhuisgeneigden bevestigend
beantwoord. Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd of men ook met
een flat, boven- of portiekwoning genoegen zou nemen. In tegenstelling tot het
aantal kamers, was een minderheid (19%) van de respondenten bereid om een
dergelijk woningtype te aksepteren. Dit resultaat is in overeenstemming met het
feit dat 16% van de verhuisgeneigden te kennen gaf een flatwoning te willen
betrekken. Voor zowel het aantal kamers als het woningtype werden echter
slechts beperkte verschillen in de bereidheid om wensen te laten vallen tussen
de verhuisgeneigden met en zonder I.H.S. opgetekend.
Resumerend kunnen wij op basis van de in deze paragraaf ~erapporteerde
onderzoeksresultaten vaststellen dat er nauwelijks enig verschIl bestaat in de
woonwensen van de verhuisgeneigden die hun huidige woning met en zonder
een beroep op I.H.S. bewonen. Wel kan onderscheid worden aangebracht in de
verhuisredenen van de verhuisgeneigden. Op basis hiervan kan worden
opgemerkt dat de verhuisredenen van de huurders met I.H.S. in het algemeen
van dwingender aard zijn in vergelijking met de verhuisredenen van de
verhuisgeneigden die hun woning zonder I.H.S. bewonen. Ook willen de
verhuisgeneigden met lH.S. vaker naar een goedkopere woning verhuizen.
6.5. De invloed van de individuele huursubsidie op het woningkeuzegedrag van
de respondenten
In deze slotparagraaf wordt expliciet ingegaan op het woningkeuzegedrag van
de respondenten (al dan niet met I.H.S.), di~ in de periode 1985/1986 - 1988
verhuisd zijn. Dit deel van het onderzoek sluit nauw aan bij de in het eerste
onderzoeksrapport gepresenteerde onderzoeksresultaten. Hierin wordt immers
het woningkeuzegeàrag van de bewoners in drie gemeenten uit de Randstad
geanalyseerd, die de laatste twee jaar met een lH.S.-bijdrage een huurwoning
hebben betrokken. Indien mogelijk zal er in deze paragraaf dan ook steeds een
vergelijking worden gemaakt met de onderzoeksresultaten uit de eerste
deelstudie. Ook wordt terugverwezen naar paragraaf 2.3. waarin de inzichten
uit de beschikbare literatuur met betrekking tot de I.H.S. en het woningmarktgedrag van huishoudens worden besproken. Uitgan~spunt voor de presentatie
van de onderzoeksresultaten in deze paragraaf, zijn ook nu weer de onderzoeksvragen uit paragraaf 3.l.
Allereerst zal aandacht worden besteed aan het zoekgedrag van de respondenten die in de afgelopen twee jaar verhuisd zijn. Ten aanzien van dit aspekt
wordt in het eerste deelrapport reeds opgemerkt dat de respondenten UIt de
drie gemeenten uit de Randstad snel aan woonruimte geholpen wilden worden.
Zo aksepteerde de meerderheid van de respondenten dIrekt de eerst aan90

geboden woning (70%). De resultaten uit het panelonderzoek zijn met dit
resultaat in overeenstemming. Zo antwoordde slechts 24% van de verhuisden
bevestigend op de vraag of men bij het zoeken naar een nieuwe woning de keus
had uit meer dan één huurwoning, terwijl 4% geen antwoord wist te geven en
71 % de vraag ontkennend beantwoordde. Van degenen die wel de keuze uit
meer dan één woning hadden, kreeg 44% slechts twee woningen aangeboden.
Slechts één kwart van de respondenten die meer dan één woning kreeg
aangeboden, had ook de keuze uit een woning met een goedkopere huur. Dit
aandeel komt opnieuw vrijwel overeen met de vergelijkbare groep respondenten uit de survey die in de drie Randstedelijke gemeenten werd uitgevoerd
(24%).
Een van de belangrijkste onderzoeksvragen betrof de invloed die de I.H.S.
uitoefent op het zoekgedrag van de huishoudens op de woningmarkt. Om de
invloed van de I.H.S. op het woningkeuzegedrag van de verhuisden te kunnen
vaststellen, werd aan de respondenten de vraag voorgelegd, of de I.H.S. de
keuze van de huidige woning beïnvloed heeft. Deze vraag werd door 41 % van
de verhuisden bevestigd en door 59% ontkennend beantwoord. Deze percentages komen, opvallend genoeg, exact overeen met de antwoorden die de
bewoners uit de drie randstedelijke gemeenten op deze vraag verstrekten en
met de resultaten uit het N.R.O. en het W.B.O. (zie onder andere Buys en
Dijkhuis-Potgieser 1988). Uit de reakties van de respondenten uit de enquête
in de drie gemeenten Ult de Randstad bleek overigens wel dat een groot deel
van degenen die antwoordden dat de I.H.S. geen rol van betekenis had
gespeeld bij de akseptatie van de huidi~e woning, tevens erg verrast waren over
de hoo~te van het bedrag waar men Ulteindelijk recht op bleek te hebben.
Op basIS van de in hoofdstuk 2 besproken literatuur, kan verwacht worden dat
de invloed van de I.H.S. op de woningkeuze minder zal zijn geweest voor
jongeren, hogere inkomensgroepen, bewoners van voor-oorlogse woningen en
voor bewoners uit woningen met een lage huur. In tabel 6.13 en 6.14 wordt
deze veronderstellin~ nader uitgewerkt.
Een probleem dat ZIch bij de vergelijkingen uit onderstaande twee tabellen
voordoet is dat het totaal aantal respondenten slechts beperkt van omvang is
(totaal 171). Dit heeft tot gevolg dat de betrouwbaarheid van de verbanden ook
kleiner wordt. Om dit probleem te ondervangen zijn, indien mogelijk, de
kategorieën van de onafhankelijke variabelen samengevoegd. De reikwijdte van
de uitspraken wordt hierdoor weliswaar kleiner, maar de betrouwbaarheid
neemt daarentegen toe. Voor alle in de twee tabellen opgenomen vergelijkingen geldt dat de verbanden met 90% zekerheid voor de totale onderzoekspopulatie gelden (p = 0.10). Voor de volgende variabelen konden geen statistisch
si~nifikante verbanden worden aangetroffen: Het bouwjaar, de verdeling
meuwbouw - oudbouw, de eigenaar van de woning, de woningkwaliteit, het
aantal kamers, de herkomst naar landsdeel, het aantal inkomens, de leeftijd, de
dagelijkse bezigheid en de woonduur. Uiteraard betekent dit niet dat er in
werkelijkheid ook ~een verbanden tussen de afhankelijke variabele en deze
onafhankelijke vanabelen voorkomen. Het aantal respondenten uit onze
steekproef is echter te beperkt om daar betrouwbare uitspraken over te doen.
Ten aanzien van de huishoudenskenmerken kunnen er enige duidelijke
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Tabel 6.13 De huishoudenskenmerken van de verhuisden waarbij de I.H.S. wel
en geen invloed op de woningkeuze heeft uitgeoefend in 1988 (%)
I.H.S •. geen invloed

huishoudenskenmerken
~rsoonshui shouden
echtpaar zonder kinderen en
echtpaar met kinderen
één-oudergezin en overig

gehuwd

gescheiden en verweduwd
ongehuwd

belastbaar inkomen
tot 18.000
18.000 - 23_999
24_000 - 29.999
30.000 - 35.999
36.000 of meer
1
2
3
4

op de woningkeuze

I.H.S. wel van invloed
op de woningkeuze

18

31

58
24

46
23

59
27
26

46
29
14

22

41
28
14
6
11

46

13
10
9

persoon
personen
personen
of _ r personen

18

22

31
40
9
20

13
21

33
21

66

46

40
21

universiteit/hoges./havo-vwo
nu 1o/mavo
lager en voortgezet lager onderwijs
Bron: Woningbehoeftef'll8l'M!l 1988,

o. T.B.-bewerking

Tabel 6.14 De woningkenmerken van de verhuisden waarbij de I.H.S. wel en
geen invloed op de woningkeuze heeft uitgeoefend in 1988 (%)
won i ngkenmerken

I.H.S. geen invloed
op de woningkeuze

I.H.S. wel van invloed
op de woningkeuze

eengezinshuis
beneden-/bovenwoni ng of
flat <5 etages
flat 5e woonlaag of hoger

57

49

34

9

30
21

32
68

22
78

basismaardlwr tot f 400
f 400 en meer
Bron:

Woningbehoefte~l

1988, O. T.B.-bewerking

verschillen worden opgetekend tussen de huurders die aan~even dat de I.H.S.
de keuze van hun woning wel of niet beïnvloed heeft. Zo zijn de huurders die
aangaven dat de I.H.S. geen rol speelde bij de woningkeuzeoververtegenwoordigd onder de éénpersoonshuishoudens, de kleine huishoudens, de gescheidenen
en onder de lager opgeleiden. De huurders die aangeven dat de I.H.S. wel van
invloed is geweest op de woningkeuze zijn daarentegen oververtegenwoordigd
onder de echtparen, de gehuwden, de grote huishoudens en onder de lager
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opgeleiden. Ten aanzien van het inkomen kan er met name een onderscheid
tussen het aantal respondenten met een belastbaar jaarinkomen tot f 18.000,-worden vastgesteld. Dit bedraagt voor de huurders die aangeven dat de I.H.S.
geen invloed uitoefende op de wonin~euze 22% en voor de overige huurders
42%. De meest diskriminerende vanabele voor het onderscheid wel of geen
invloed van oe lH.S. op de woningkeuze is dus het inkomen van de huurders.
De verschillen ten aanzien van de woningkenmerken voor beide onderzoeksgroepen zijn veel geringer. Alleen ten aanzien van de eengezinshuizen en
de flats met een woonlaag tot vijf verdiepingen en de woningen met een
huurprijs tot f 400,-- kan er een oververtegenwoordiging van huurders die
aangaven dat de I.H.S. geen invloed heeft uitgeoefend op de woningkeuze
worden vastgesteld.
Ook blijkt er een sterke korrelatie tussen het bedrag dat de huishoudens
maandelijks aan lH.S. ontvangen en de invloed van de I.H.S. op de woningkeuze voor te komen (tabel 6.15).
Tabel 6.15 Het bedrag aan lH.S. van de verhuisden waarbij de I.H.S. wel en
geen invloed op de woningkeuze heeft uitgeoefend (%)
bedrag aan I.H.S.

I.H.S. geen invloed
op de woningkeuze

I.H.S wel van invloed
op de woninglceuze

tot f 50
f 50-f 99
f 100 - f 199
f200-f299
f 300 en meer

15
21

8
15
24
34

28
28
9

19

Bron: Woningbehoeftef1)lll1el 1988, O. T.B.-bewerlcing

Zoals in tabel 6.15 kan worden afgelezen, bestaat er een verband tussen het
bedrag aan lH.S. en het feit of de I.H.S. al dan niet van invloed is geweest op
de wonin~keuze van de verhuisden. In de drie laagste subsidieklassen tot
f 199,-- zijn de verhuisden waarvoor de I.H.S. geen invloed heeft uitgeoefend
op de woningkeuze duidelijk oververtegenwoordigd, terwijl 37% van de
huurders waarvoor de lH.S. geen invloed uitoefende en 53% waarvoor dit wel
het geval was een subsidiebedrag ontving van f 200,-- of meer. Het gemiddelde
subsidiebedrag bedraagt voor de huurders waarvoor de I.H.S. geen invloed op
de woningkeuze uitoefende f 149,-- en voor de huurders waarvoor dit wel het
geval was f 193,--.
Ondanks dit verband ontvangt toch nog 65% van de huurders die aangaven dat
de I.H.S. de keuze van de woning niet beïnvloed heeft, f 100,-- of meer aan
lH.S.
Aan de respondenten die als antwoord gaven dat de lH.S. het woningkeuzegedrag wel beïnvloed heeft, werd vervolgens gevraagd hoe men gehandeld zou
hebben, indien men niet voor I.H.S. in aanmerking zou zijn gekomen. Op deze
vraag antwoordde 59% van deze groep verhuisden dat men in een dergelijk
geval naar een woning met een la~ere huur zou hebben uitgekeken, terwijl 29%
van de verhuisden dan niet verhUIsd zou zijn. Slechts 3% van de verhuisden zou
zonder toekenning van lH.S. naar een koopwoning hebben uitgekeken. Gezien
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het gering aantal respondenten is dit percentage echter niet signifikant. Dit
resultaat geeft voor een deel ook uitsluitsel ten aanzien van de onderzoeksvraag
(zie paragraaf 3.1) of de I.H.S. een negatieve invloed heeft op de beslissing van
de huishoudens om een woning aan te kopen. Een verwaarloosbaar klein
aandeel van de verhuisden zou immers zonder I.H.S. hebben uitgekeken naar
een koopwoning. Ook de vraag naar de invloed van de I.H.S. op de vraag naar
nieuw- en oudbouwwoningen is hiermee indirekt beantwoord. Vanwege het feit
dat de huren in de nieuwbouw in het algemeen ver boven de huren in de
bestaande woningvoorraad uitkomen, zal, indien de I.H.S. komt te vervallen, de
vraag naar nieuwbouwwoningen afnemen.
Voor de respondenten die aangeven dat de I.H.S. niet van invloed was bij de
keuze van de huidige woning, werd vervolgens de reden hiervan achterhaald
(tabel 6.16).
Tabe16.16 De reden waarom I.H.S. niet van invloed is geweest op de keuze
van de huidige woning door de verhuisden met I.H.S. m 1988 (%)
verhuisden met I.H.S.

reden

woonde al op het adres voordat men
I.H.5. kreeg
men was bi j verhuizing niet op de
hoogte van de I.H.5.
het betrof slechts een klein
subsidiebedrag
zonder de I.H.S. zou men de woning
ook gehwrd hebben
weet het niet

18
10

44
18
99

totaal abs.
Bron: woningbehoeftel"fl8llE!l 1988,

10

o. T.B.-bewerking

Het meest genoemde argument was dat men ook zonder I.H.S. de woning wel
gehuurd zou hebben (44%). Vervolgens werden ook de redenen 'ik was bij
verhuizing niet op de hoogte van de I.H.S.' (18%) 'ik woonde al op het adres
voordat ik I.H.S. kreeg' (10%) en 'het betrof slechts een klein subSIdiebedrag'
(10%) nog genoemd. Een aandeel respondenten dat niet op de hoogte was van
de I.H.S. bleek te zijn (18%) komt lager uit in vergelijking met de resultaten
uit de enquête onder de bewoners uit de drie gemeenten uit de Randstad. Van
deze respondenten wist immers een kleine meerderheid (51 %) bij de verhuizing
niet dat men voor I.H.S. in aanmerking kwam. Dit verschil kan verklaard
worden uit het feit dat een deel van de respondenten uit de drie gemeenten uit
de Randstad als starter de woning betrok en een ander deel van hen voor de
vorige woning geen I.H.S. ontving (79%). Daarentegen ontving een meerderheid (61%) van de verhuisden uit het woningbehoeftenpanel1988 ook voor de
vorige woning I.H.S.
Ook lijkt het aannemelijk dat de verhuisredenen van de huurders die aangeven
dat de I.H.S. niet van invloed is geweest oJ? de keuze van de huidige woning,
van een dwingender aa~d zijn, in vergelijking met de verhuisredenen van de
overige huurders (tabel 6.17).
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Tabel 6.17 De belangrijkste en het totaal aantal door de verhuisden genoemde
verhuisredenen in 1988 waarbij de lH.S. wel en geen invloed op
de woningkeuze heeft uitgeoefend (%)
verhui sreden

gezoncl'teid/hoge leef ti jd
vorige wa'ling voldeed niet
vorige ~eving was
onaantrekkelijk
wilde een betere wa'ling
verhuisd i .v.m. verandering
werkkring of vanwege studie
of afstand tot werk
wi lde een goedkopere wa'ling
wilde zelfstandig wonen
andere redenen
totaal abs.
Bron:

Woningbehoefte~l

belangrijkste reden

percentage respondenten
dat reden noemde

I.H.S. geen
invloed op
wa'lingkeuze

I.H.S. wel
invloed op
woni ngkeuze

I.H.S. geen I.H.S. wel
invloed op
invloed op
woningkeuze won i ngkeuze

23
19

22
19

38

13

18
5

39

13

13
12
8

17
8
11

30

101
1988,

63

49
30

33
43
41
32

30

32
11
17
24

101

63

22
15

o. T.B.·bewerking

Deze veronderstelling wordt echter niet door de onderzoeksresultaten
bevestigd. Zo kan in tabel 6.17 worden afgelezen dat de verhuisredenen van
huurders waarbij de lH.S. wel en geen invloed op de woningkeuze uitoefende,
vrij redelijk overeenkomen.
Om de bekendheid met de lH.S.-regeling te kunnen nagaan, werd overigens
aan de verh!Üsden uit het woningbehoeftenpanel 1988 ook nog specifiek de
vraag voorgelegd of men, voordat men naar de vorige woning verhuisd was, ook
wist dat men in aanmerking kon komen voor I.H.S .. Deze vraag werd door 75%
van de respondenten bevestigend en door 21 % ontkennend beantwoord, terwijl
4% op deze vraag geen antwoord wist te geven. Deze verdeling is redelijk
betrouwbaar, omdat alle verhuisden in ons onderzoek op deze vraag een
antwoord verstrekten.
Om de onderzoekvraag te kunnen beantwoorden in welke mate de lH.S. van
invloed is op de huidige woonruimteverdeling, werd vervolgens aan alle
respondenten de vraag voorgelegd, hoe men zou handelen indien de I.H.S.
plotseling zou wegvallen (tabel 6.18). Een opmerkelijk resultaat is dat ruim de
helft van de respondenten bij het wegvallen van de I.H.S. gewoon in de huidige
woning blijft wonen. Deze huurders maken een afweging tussen de vaak hoge
kosten die met een verhuizing gemoeid zijn en de tevredenheid met hun
huidige woning enerzijds en de voordelen van lagere woonuitgaven bij een
eventuele verhuizing anderzijds. Slechts 36% van de respondenten zou in een
dergelijk geval op zoek gaan naar een goedkopere woning, terwijl 4% de
overstap naar de koopsektor zou maken. Ook deze laatste UItkomst bevestigt
de eerder gemaakte konstatering dat de I.H.S. nauwelijks een negatieve invloed
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Tabel 6.18 De reaktie van de verhuisden, verhuisgeneigden en immobielen
met I.H.S. indien de lH.S. zou wegvallen in 1988 (%)
reaktie

verhuisden

verhuisgeneigden

niet verhuisgeneigden

totaal

zou i n de woning blijven wonen
zou op zoek gaan naar een
goedkopere woning
zou op zoek gaan naar een
koopwoni ng
weet geen antwoord

56

35

60

53

34

48.

31

36

totaal abs.

5
5

11

1

7

7

4
7

168

438

881

1487

Bron: Woningbehoefte....,anel 1988, o. T.B. - bewerking
heeft op de beslissing van huishoudens om een woning aan te kopen.
Tussen de verhuisden, de verhuisgeneigden en de immobielen kunnen wel
enige verschillen gekonstateerd worden. Zo li~ het voor de hand dat het
aandeel van de verhuisgeneigden dat in de huidIge woning zou blijven wonen,
slechts 35% bedraagt. Omdat deze groep respondenten al verhuisplannen
ontwikkeld heeft, zaf het voor hen gemakkelijk zijn om de huidige woning te
verlaten. Van de verhuisgeneigde respondenten zou 48% op zoek gaan naar
een goedkopere woning en 11 % zich op de koopmarkt oriënteren.
Om meer inzicht te verkrijgen in de positie en de mogelijkheden op de woningmarkt, van de respondenten die aangaven dat zij bij het wegvallen van de lH.S.
in hun huidige woning zouden blijven wonen, die op zoek zouden ~aan naar
een goedkopere woning, respektievelijk die overwegen om een womng aan te
kopen, worden in figuur 6.6 de woonlastenkwotes van deze onderzoeksgroepen
afgebeeld. In tabel6~19 wordt bovendien het bedrag aan huursubsidie in 1988
weergegeven.
Zoals uit figuur 6.6 blijkt, is de woonlastenkwote van de respondenten die op
zoek zouden gaan naar een koopwoning het laagst. Tussen de woonlastenkwotes van de respondenten die in de woning zouden blijven wonen en zij
die naar een goedkopere woning zouden uitkijken, doen zich slechts geringe
verschillen voor. Wel is de woonlastenkwote van de~enen die niet zouden
verhuizen naar verhouding enigszins lager. De verschillen kunnen ook in de
gemiddelde woonlastenkwote worden uitgedrukt. Deze bedraagt voor de
respondenten die op zoek zouden gaan naar een koopwoning 17,1, voor hen die
naar een ~oedkopere huurwoning zouden uitkijken 19,0 en voor de respondenten die met zouden verhuizen 18,2.
Ook doen zich duidelijke verschillen voor in het bedrag dat de drie onderzoeksgroepen in 1988 aan lH.S. ontvangen (tabel 6.19). Het bedrag dat de
respondenten ontvangen die aangeven dat zij bij het wegvallen van de lH.S. in
hun huidige woning zouden blijven wonen, is het laagst. Zo ontvangt 49% van
deze respondenten jaarlijks minder dan f 1200,- aan lH.S. tegen slechts 19%
van de respondenten die aangaven dat zij naar een goedkopere woning zouden
uitkijken en 26% die op zoek zouden gaan naar een koopwoning. De bedragen
aan lH.S. die deze laatste twee onderzoeksgroepen ontvangen, ontlopen elkaar
slechts weinig. Wel beschikt de groep respondenten die zou uitkijken naar een
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Figuur 6.6 De woonlastenkwotes van de respondenten die bij het wegvallen
van de I.H.S. niet zouden verhuizen, op zoek gaan naar een
goedkopere woning en overwegen om een woning aan te kopen in
1988 (%)
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Tabe16.19 Het bedrag aan I.H.S. dat de respondenten in 1988 ontvangen die
bij het wegvallen van de I.H.S. zouden blijven wonen, goedko~r
zouden gaan wonen en op zoek zouden gaan naar een koopwomng
(%)
bedrag aan I.H.S.
in guldens

zou bl ijven
wonen

zou goedkoper
gaan wonen

.zou koopwoning
zoeken

totaal

1
600
1200
1800
2400

22
27
19
15
18

9
10
16
18
47

16
10
26
16
31

17
20
18
16
30

716

494

61

1271

- 599
- 1199
- 1799
- 2399
en meer

totaal abs.

Bron: Woningbehoeftef1)lll'lel 1988,

o. T.B.-bewerking

koopwoning over een hoger belastbaar jaarinkomen (f 30.899,--) in vergelijking
met de groep respondenten die naar een goedkopere woning zou uitkijken
(f 21.841,--). Het gemiddelde bedrag aan I.H.S. dat de respondenten jaarlijks
ontvangen, bedraagt voor degenen die in de huidige woning zouden blijven
wonen f 1436,--, voor degenen die goedkoper zouden gaan wonen f 2255,-- en
voor degenen die tot de koopsektor zouden toetreden f 1850,--.
Resumerend kan worden opgemerkt dat de groep respondenten die bij het
wegvallen van de I.H.S. geen aktie onderneemt, ook het geringste bedrag aan
I.H.S. ontvangt.
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Bij de respondenten die aangeven dat zij bij het wegvallen van de I.H.S. toch
in de huidige woning zouden blijven wonen, wordt vervolgens het achterliggende motief hiervan vastgesteld (tabel 6.20).
Tabel 6.20 De redenen waarom de verhuisden, verhuisgeneigden en im
mobielen bij het wegvallen van de I.H.S. toch in de huidige woning
zouden blijven wonen in 1988 (%)
reden

all

te bli jven wonen

de I.H.S. is toch maar gering
er zijn geen geschikte
woningen beschikbaar
wi longeacht de hogere woonlasten perse in de huidige
woning bl i jven wonen
andere redenen
weet het niet
totaal abs.

verhuisden

verhuisgeneigden

ni et-verhui.sgeneigden

totaal

10

20

12

13

35

31

21

24

46

3

19
27
4

19
2

38
21
3

94

154

532

780

28
25

Bron: Woningbehoeftef'1)lll'lel 1988, O. T.B.-bewerking

De belangrijkste reden waarom de respondenten bij het wegvallen van de LH.S.
niet zouden verhuizen is dat zij, ongeacht de hogere woonlasten, perse in de
huidige woning willen blijven wonen (38%). Ongeveer één kwart van de
respondenten gaf aan dat er toch geen geschikte alternatieve woonruimte
beschikbaar is, terwijl 21% vanwege andere redenen niet zou verhuizen. Het
motief dat de J.H.S. toch maar gering is, speelde voor slechts 13% van de
respondenten.
Evenals bij de reaktie van de respondenten indien de LH.S. zou wegvallen,
zijn ook nu de antwoorden van de verhuisden en de immobielen redelijk met
elkaar in overeenstemming. Dit met uitzondering van de reden 'wilde perse in
de huidige woning blijven wonen'. Door 46% van de immobielen werd deze
reden genoemd tegen slechts 28% van de verhuisden. Dit verschil kan verklaard
worden door het feit dat de immobielen langer in hun woning wonen en
daardoor een groter binding met de buurt en de woonomgeving ontwikkeld
zullen hebben. De verhuisgeneigden gaven daarentegen vaker als reden 'de
LH.S. is toch maar ~ering' (20%) en andere redenen (27%). Uiteraard werd de
reden 'wilde perse m de huidige woning blijven wonen' door hen minder vaak
genoemd (19%).
Voor de respondenten die als motief opgaven 'er zijn geen geschikte woningen
beschikbaar', wordt in figuur 6.7. de huurprijs van de huidige woning afgebeeld.
De huurprijs van de huidige woning is voor het leeuwedeel van deze respondenten vrij laag. Zo geeft de helft van hen maandelijks minder dan f 400,-- aan
huur uit, terwijl slechts één kwart meer dan f 500,-- betaalt. Voor de overige
respondenten bedragen deze percentages respektievelijk 44 en 28.
Evenals voor de vorige vergelijking, worden ook nu weer de woonlastenkwotes
afgebeeld voor degenen"die ongeacht de hogere woonlasten perse in de huidige
98

Figuur 6.7 De huurprijs van de door de respondenten bewoonde woningen die
aangeven dat er bij het wegvallen van de I.H.S. voor hen geen
alternatieve woonruimte beschikbaar is en de overige respondenten in 1988 (%)
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Figuur 6.8 De woonlastenkwotes van de respondenten die bi~ het wegvallen
van de I.H.S. perse in de huidige wo~ willen blijven wonen en
van de overige respondenten in 1988 (%)
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woning willen blijven wonen en voor de overige respondenten (figuur 6.8).
In tegenstelling tot de vorige vergelijking, kunnen er nauwelijks verschillen in
de woonlastenkwotes van de beide onderzoeksgroepen gekonstateerd worden.
Zo bedraagt de gemiddelde woonlastenkwote voor de respondenten die perse
willen blijven wonen (17,7) en voor de overige respondenten (18,4).
Om het belang van van de I.H.S. te kunnen vaststellen werd vervolgens aan de
respondenten gevraagd één van de twee volgende uitspraken te noemen die
naar hun mening het meest van toepassing is op hun woonsituatie; 1) dankzij
de I.H.S. kan ik de woning huren die ik nodig heb en 2) dankzij de I.H.S. kan
ik een duurdere woning huren dan de woning die ik nodig heb. De antwoorden
die op deze vraag verstrekt werden, laten weinig onduidelijkheid bestaan. Zo
opteerde maar liefst 93% voor de eerste keuzemogelijkheid, waarbij er
nauwelijks sprake is van een verschil in de antwoorden van de verhuisden
(94%), de verhuisgeneigden (90%) en de immobielen (94%).
Zoals reeds eerder opgemerkt, werd in paragraaf 3.1. tevens de vraag aan de
orde gesteld in welke mate de I.H.S. een negatieve invloed uitoefent op de
beslissing van huishoudens om een woning aan te kopen. Om te kunnen
vaststellen in welke mate het reëel is dat huurders met I.H.S. de overstap naar
de koopsektor maken, werd aan de respondenten vervolgens 'de vraag
voorgelegd of men de laatste vijf jaar wel eens serieus nagedacht had om een
wonin~ aan te kopen. Deze vraag werd door slechts 14% van de respondenten
bevestIgend beantwoord. Wel werden er verschillen tussen de verhuisden
(19%), de verhuisgeneigden (27%) en de immobielen (7%) vastgesteld. Met
name het aandeel verhuisgeneigden dat overweegt om de stap naar de
koopsektor te maken, is toch van een redelijke omvang.
Ook werden de overwegingen vastgesteld die in het verleden voor de
respondenten een rol speelden bij de gedachte een woning aan te kOp'en.
Omdat op deze vraag meer antwoorden verstrekt konden worden, wordt bIj de
weergave van deze motieven opnieuw van de multiple respons techniek gebruik
gemaakt (tabel 6.21). Evenals in eerder verricht onderzoek naar de aankoopmotieven van bewoners (onder andere Pas et al. 1983, Murie 1976, Boelhouwer
1988) blijken ook nu weer de financiële argumenten het meest door de
bewoners als aankoopreden genoemd te worden. Dit geldt voor alle drie de
onderscheiden deelgroepen. Zo wordt het motief 'kopen is voordeliger' door
49% van de respondenten genoemd, terwijl ook het motief 'op de lange termijn
is kopen voordeliger' voor veel respondenten (50%) een rol van betekenis
speelt in de overweging om een wonin~ aan te kopen. De psychologische
argumenten zoals het baas in eigen huis ZIjn (21 %) en de zeggenschap die men
over het onderhoud heeft (10%), worden door veel minder respondenten
genoemd.
Tijdens de gesprekken met de woningbeheerders uit de vijf onderzoeksgemeenten (zie eerste onderzoeksrapport) werd tevens het belang van de I.H.S.
voor de voortgang van het stadsverrueuwingsproces genoemd. Om deze stelling
te kunnen toetsen werd daarom in hoofdstuk 3 de volgende onderzoeksvraag
opgesteld: "In welke mate is de I.H.S. van invloed op de voortgang van de
stadsvernieuwing". Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt allereerst
vastgesteld welk deel van de verhuisden met I.H.S. een woning bewoont in een
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Tabel 6.21 De redenen die een rol hebben gespeeld bij de overwegin~ om een
woning aan te kopen voor de verhuisden, verhuisgeneigden en
immobielen (verschillende antwoorden verstrekt) (%).
aankoopreden
op de lange termijn is
kopen voordeliger
kopen is voordel iger
ziet de koop als een vorm
van sparen en beleggen
wilde baas i n ei gen
h\lis zijn
kan de woonwensen niet in
de hUJrsektor real i seren
van plan langer in de
woni ng te bli j ven wonen
meer gaan verdienen
meer zeggenschap over
het onderhoud
andere redenen

Woningbehoeft~l

verhuisgeneigden

inmobielen

totaal

66

50

50
52

43
43

50
49

38

36

29

34

25

21

19

21

25

18

16

18

25

11
16

31

36

10
24

28

32

116

58

206

9

totaal abs.
Bron:

verhuisden

1988,

12
10
10

o. T.B.-bewerking

stadsvernieuwingsgebied. Dit blijkt slechts voor 9% van de verhuisden het geval
te zijn. Gezien het geringe aantal respondenten (in totaal 15) kan er dus geen
betrouwbaar antwoord op de bovenstaande onderzoeksvraag verstrekt worden.
De nu volgende resultaten mogen slechts als indikatie van de werkelijke invloed
worden opgevat. Zo werden slechts 4 van de 15 respondenten de afgelopen
jaren met een huurverhoging vanwege een ingrijpende verbetering of renovatie
gekonfronteerd. De vraag of deze respondenten ook toestemmin~ voor de
verbetering zouden hebben gegeven, indien zij niet meer huursubSIdie en/of
huurgewenningsbijdrage gekre~en zouden hebben, werd door drie respondenten
bevestigend beantwoord, terwtjl één respondent hierop het antwoord schuldig
bleef.
Het zij nogmaals vermeld dat deze aantallen ontoereikend zijn om de in
hoofdstuk 3 geformuleerde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Om wel
een antwoord op deze onderzoeksvraag te krijgen, is er een specifiek onderzoek
in stadsvernieuwingsgebieden vereist.
Op basis van de onderzoeksresultaten uit deze para~raaf kan de konklusie uit
het eerste deelonderzoek, dat de lH.S. wel degelIjk van invloed is op het
woningkeuzegedrag van huishoudens, bevestigd worden. Zo gaf 41 % van de
huurders die de afgelopen twee jaar verhuisd is en daarbij een beroep op I.H.S.
deden, aan dat de lH.S. de keuze van de huidige woning beïnvloed heeft. Veel
van deze respondenten zouden zonder lH.S. naar goedkopere woonruimte
hebben uitgegeken of helemaal niet verhuisd zijn.
De I.H.S. is verder ook van invloed op de huidige woonruimteverdeling. Zo
zou ongeveer tweevijfde deel van de huurders bij het wegvallen van de lH.S.
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op zoek gaan naar alternatieve woonruimte.
Tenslotte lijkt het op basis van de onderzoeksresultaten wel aannemelijk dat
de lH.S. slechts van beperkte invloed is op de beslissing van huurders om een
woning aan te kopen.
6.6. Samenvatting en konklusies
In dit hoofdstuk wordt, bij de besprekin~ van de invloed van de individuele
huursubsidie op het verhuisgedrag van hUlshoudens, op de meest direkte wijze
aandacht besteed aan de dynamische aspekten van de I.H.S. Om het verhuisgedrag van de respondenten te kunnen beschrijven, wordt de onderzoekspopulatie onderverdeeld in zes subgroepen. Hierbij wordt allereerst weer onderscheid
aangebracht tussen de respondenten die hun woning in 1988 met en zonder een
beroep op lH.S. bewonen. Vervolgens worden deze beide deelpopulaties
opgedeeld in huishoudens die de afgelopen twee jaar verhuisd zijn, huishoudens
dIe van plan zijn om binnen twee jaar te verhuizen en in een restkategorie van
huishoudens dIe in de afgelopen twee jaar niet verhuisd zijn en ook voor de
komende twee jaar noç geen verhuisplannen ontwikkeld hebben. De onderzoeksgroepen worden m dit hoofdstuk omschreven als verhuisden, verhuisgeneigden en immobielen. Van de 3.115 respondenten uit de steeJ.cproef,
ontvangt in 1988 48% lH.S., terwijl 52% een woning zonder I.H.S.-biJdrage
bewoont. De totale onderzoeksgroep wordt onderverdeeld in 11 % verhuisden,
31 % verhuisgeneigden en 58% immobielen.
In paragraaf 6.1 wordt vervolgens antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: In welke mate is er sprake van verschillen, dan wel overeenkomsten, tussen de kenmerken van de vorige en de huidige wonin~ van
huishoudens die met en zonder een beroep op lH.S. te doen, verhuisd ziJn. Er
worden duidelijke verschillen gekonstateerd in de kenmerken van de vonge en
de huidige woning van de huurders die met een zonder een beroep op lH.S.
te doen verhuisd zijn. De woningkenmerken van de huurders met lH.S.
koomen in 1985/1986 en in 1988 sterk overeen. Alleen ten aanzien van het
bou~aar bestaan er, niet eenduidige, verschillen, terwijl er tevens sprake is van
een hchte stijging van de woningkwaliteit. Deze resultaten gelden zeker niet
voor de huurders die verhuisd zijn zonder daarbij een beroep op I.H.S. te doen.
In vergelijking met de vorige woning verhuisde deze bewonersgroep gemiddeld
vaker naar een duurdere woning, naar een eengezinshuis, naar een woning van
meer recentere datum, naar een woning uit de sociale huursektor en naar een
woning met een hogere kwaliteit.

De huishoudens- en woningkenmerken van de verhuisden, de verhuisgeneigden
en de immobielen zijn onderwerp van studie om de vol~ende onderzoeksvraag
te kunnen beantwoorden: Bestaat er, gegeven de verschIllen tussen de huurders
met en zonder lH.S., een overeenkomst tussen de verdeling van de verhuisden,
de verhuisgeneigden en de immobielen over de huishoudens- en woningkenmerken voor de huurders die hun woning met en zonder een beroep op lH.S.
bewonen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan deze vraag bevestigend
beantwoord worden.
.
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In paragraaf 6.4 worden de verhuisredenen van de verhuisden en de verhuis~eneigden

geanalyseerd, waarna vervolgens de woonwensen aan een nadere
Inspektie onderworpen worden. Met behulp van de resultaten van deze exercitie
kan vervolgens op de volgende twee onderzoeksvragen een antwoord worden
verstrekt: 1) Bestaan er verschillen in de verhuisredenen van de huurders die
met en zonder een beroep op I.H.S. verhuisd zijn of verhuisgeneigd zijn en 2)
bestaan er verschillen in de woonwensen van de huurders die met en zonder
I.H.S. verhuisgeneigd zijn. Vastgesteld wordt dat er nauwelijks enig verschil
bestaat in de woonwensen van de verhuisgeneigden die hun hUIdige wo~~ met
en zonder een beroep op LH.S. bewonen. Wel wordt een onderscheId m de
verhuisredenen van de verhuisgeneigden aangetroffen. Op basis hiervan
konkluderen wij dat de verhuisredenen van de huurders met I.H.S. in het
algemeen van dwingender aard zijn in vergelijking met de verhuisredenen van
de verhuisgeneigden die hun woning zonder I.H.S. bewonen. Ook wensen de
verhuisgeneigden met I.H.S. vaker naar een ~oedkopere woning verhuizen. Dit
resultaat is in overeenstemming met de beVIndingen uit het onderzoek onder
de lokale woningbeherdeers (Boelhouwer 1989). Hieruit blijkt immers dat de
mogelijkheden van woningbeheerders om huurders die goedkoop willen wonen
van alternatieve woonruimte te voorzien, erg klein zijn. Pas wanneer er forse
huurachterstanden ontstaan en de huurder urgent wordt verklaard, verandert
dit beeld.
In de slotparagraaf wordt expliciet ingegaan op het woningkeuzegedrag van de

respondenten die, al dan niet met een I.H.S.-uitkering, in de periode 1985/1986-1988 verhuisd zijn.
Een van de belangrijkste onderzoeksvragen betreft de invloed die de I.H.S.
uitoefent op het zoekgedrag van de huishoudens op de woningmarkt. Om de
invloed van de LH.S. op het woningkeuzegedrag van de verhuisden te kunnen
vaststellen werd aan de respondenten de vraag voorgelegd of de LH.S. de keuze
van de huidige woning beïnvloed heeft. Ongeveer 41 % van de verhuisden geeft
een bevestigend en 59% een ontkennend antwoord. Deze percentages komen
exact overeen met de antwoorden die de bewoners uit de drie randstedelijke
gemeenten op deze vraag verstrekten. Ook blijkt er een duidelijk verband
tussen het bedrag aan LH.S. dat beide huurdersgroepen ontvangen voor te
komen. Zo bedraagt het gemiddelde subsidiebedrag voor de verhuisden die
aangeven dat de LH.S. geen invloed heeft uitgeoefend op de wonin~euze f
149,-- en voor de verhuisden die aangeven dat dit wel het geval was i 193,--.
Overi~ens bestaan er meer verschillen tussen deze beide onderzoeksgroepen.
Zo zijn de huurders die aangeven dat de LH.S. geen rol speelde bij de
woningkeuze oververtegenwoordigd onder de éénpersoonshuIshoudens, de
kleine huishoudens, de gescheidenen en onder de lager opgeleiden. De
huurders die aangeven dat de LH.S. wel van invloed is geweest op de
woningkeuze waren daarentegen oververtegenwoordigd onder de echtparen, de
gehuwden, de grote huishoudens en de hoger opgeleiden. De meest diskriminerende variabele voor het onderscheid wel of geen invloed van de LH.S.
op de woningkeuze is echter het inkomen van de huurders. De respondenten
dIe aangeven dat de LH.S. geen invloed op de woningkeuze heeft uitgeoefend,
hebben een beduidend hoger inkomen in vergelijking met de respondenten die
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deze vraag bevestigend beantwoorden.
De verschillen ten aanzien van de woningkeIllilerken voor beide onderzoeksgroepen zijn veel geringer.
Van de verhuisden die als antwoord geven dat de I.H.S. het woningkeuzegedrag
wel beïnvloed heeft, zou, indien men niet voor I.H.S. in aanmerking zou zijn
gekomen, 59% naar een woning met een lagere huur hebben uitgekeken, terwIjl
29% van de verhuisden dan niet verhuisd zou zijn. Slechts 3% van de
verhuisden zou zonder toekenning van I.H.S. naar een koopwoning hebben
uitgekeken.
De belangrijkste reden van de verhuisden die aangeven dat de I.H.S. niet van
invloed was op de woningkeuze, is dat men ook zonder I.H.S. de woning wel
gehuurd zou hebben (44%). Vervolgens worden ook de redenen 'ik was bij
verhuizing niet op de hoogte van de I.H.S.' (18%), 'ik woonde al ol> het adres
voordat ik I.H.S. kreeg' (10%) en 'het betrof slechts een klein subSIdiebedrag'
nog genoemd.
Om de onderzoekvraag te kunnen beantwoorden in welke mate de I.H.S. van
invloed is op de huidige woonruimteverdelin~, is het van belang om na te gaan
hoe de respondenten zouden handelen, mdien de I.H.S. plotseling zou
wegvallen. Het resultaat dat ruim de helft van de respondenten bij het
wegvallen van de I.H.S. ~ewoon in de huidige woning blijft wonen, kan m dit
kader als een opmerkelijk resultaat worden bestempeld. Slechts 36% van de
respondenten zou in een dergelijk geval werkelijk op zoek gaan naar een
goedkopere woning, terwijl 4% de overstap naar de koopsektor zou maken.
Naar aanleiding van deze laatste uitkomst, en het eerder genoemde feit dat bij
het wegvallen van de I.H.S. slechts een zeer klein deel van de huurders zou
uitkijken naar een koopwoning, lijkt de konklusie gerechtvaardigd dat de I.H.S.
nauwelijks een negatieve invloed heeft op de beslissing. van huishoudens om
een wonin~ aan t.e kopen. Bovendien heeft slechts 14% van de huurders de
afgelopen Jaren ooit serieus nagedacht om een woning aan te kopen.
Ook werd vastgesteld dat de groep respondenten die bij het wegvallen van de
I.H.S. geen aktie zou ondernemen, ook het geringste bedrag aan I.H.S.
ontvangt.
Het is relevant om voor de respondenten die aangeven dat zij bij het wegvallen
van de I.H.S. toch in de huidige woning zouden blijven wonen, het achterliggende motief hiervan vast te stellen. De belangrijkste reden is dat de
huurders, ongeacht de hogere woonlasten, perse in de huidige woning willen
blijven wonen (38%). Ongeveer één kwart van de respondenten geeft aan dat
er toch geen geschikte alternatieve woonruimte beschikbaar is, terwijl 21%
vanwege andere redenen niet zou verhuizen. Overigens is de huurprijs' van de
woning van het leeuwedeel van deze groep toch al erg laa~. Zo geeft de helft
van hen maandelijks minder dan f 400,-- aan huur uit, terwIjl slechts een kwart
meer dan f 500,-- betaalt. Het motief dat de I.H.S. toch maar ~ering is speelt
voor slechts 13% van de respondenten. De huurprijs van de hUldige womng is
overigens voor het leeuwedeel van de respondenten al erg laag.
De vraag in welke mate de I.H.S. van belang is voor de voortgang van de
stadsvernieuwing kan op basis van het ónderzoeksmateriaal niet beantwoord
worden.
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7
DE LATENTE VRAAG EN HET INZICHT IN EN DE
KENNIS OVER DE INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE

7.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de benutting van de I.H.S.regeling. De vraag die in dit kader beantwoord dient te worden, is in hoeverre
de subsidiegerechti~den ook werkelijk van de I.H.S. gebruik maken. In eerder
verrichte studies (zIe paragraaf 2.1), worden dekkingspercentages van 65% tot
80% genoemd. Slechts zeer sporadisch wordt echter de achtergrond voor het
niet aanvragen van I.H.S. door gerechtigden onderzocht. Uit deze studies blijkt
dat de bewoners die geen gebruik maken van I.H.S. over het algemeen een
lagere huur betalen, een hoger inkomen verdienen en recht hebben op een
aanmerkelijk lager bedrag aan I.H.S. dan de huurders die wel I.H.S. ontvan~en.
Ten aanzien van de leeftijd, de huishoudenssamenstelling en de nationahteit
worden tot dus ver in de literatuur geen verschillen gekonstateerd (zie onder
andere Teune en Vinke 1985).
Ook het eerste rap1?ort "De individuele huursubsidie en de lokale woningtoewijzing" gaf aanwiJzmgen voor het bestaan van een latente vraag. Zo bleek dat
een deel van de respondenten uit de bewonersenquête in de drie randstedelijke
gemeenten bij het aksepteren van hun woning niet of slecht op de hoogte was
van de inhoud Vaij. de I.H.S.-regeling. Dit resultaat werd mede verklaard door
het feit dat slechts de helft van de respondenten uit deze survey bij de woningaanbieding informatie over de I.H.S.-regeling heeft ontvangen.
In het vervolg van dit hoofdstuk worden allereerst de kenmerken van de
bewoners die geen gebruik maken van I.H.S., maar daar wel recht op hebben,
geanalyseerd. Deze onderzoeksgroep zal worden aangeduid met de term
potentIële I.H.S.-ontvangers. Bij de beschrijving van deze onderzoeksgroep zal
steeds een vergelijking met degenen die in 1988 wel I.H.S. ontvangen en met
de niet- I.H.S. gerechtigden gemaakt worden. Omdat wordt verondersteld dat
de latente vraag nauw samenhangt met het inzicht in en de kennis over de
I.H.S.-regeling, wordt dit aspekt in een volgende paragraaf behandeld.
7.2. De huishoudens- en woningkenmerken van de huursubsidiegerechtigden
die geen gebruik maken van de regeling
Om de kenmerken van de potentiële I.H.S.-ontvangers te kunnen vaststellen zal
uiteraard eerst de onderzoeksgroep gedefinieerd en onderscheiden moeten
worden. Hiertoe worden vooraf alle respondenten die naar hun eigen zeggen
in het subsidietijdvak 1987/1988 geen I.H.S. ontvangen geselekteerd (totaal
1628). Vervolgens wordt op basis van de huurprijs van de huidige woning, het
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inkomen en de huishoudenssamenstelling (jongeren tot 23 jaar, alleenstaanden
en meerpersoonshuishoudens) vastgesteld of de respondenten in 1988 in
aanmerking komen voor lH.S.. Tot het inkomen wordt het belastbaar
jaarinkomen van de hoofdkostwinner en de partner gerekend. Dit komt bij
benadering redelijk overeen met het huishoudensinkomen volgens de lH.S.regeling. Volgens de laatste definitie wordt ook een deel van het inkomen van
kinderen en inwonenden tot het huishoudensinkomen gerekend. In het
woningbehoeftenpanel 1988 zijn deze gegevens echter niet voor alle respondenten beschikbaar. Op basis van bovenstaande aannamen en berekeningen
wordt vervolgens de latente vraag vastgesteld (figuur 7.1).
Figuur 7.1 De latente vraag in het woningbehoeftenpanel (%)
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Van de 1.628 respondenten die in 1988 geen lH.S. ontvangen, blijken er
volgens deze berekening 419 wel recht op te hebben. Omdat 1.447 responden~
ten uit de stee~roef lH.S. ontvan~en, bedraagt de latente vraag 22,5%. Als
kontrole op de mtgevoerde berekemngen wordt tevens het aantal respondenten
vastgesteld dat naar eigen zeggen wel lH.S. ontvangt, maar volgens de
berekeningen hier geen recht op zou hebben. Uit de analyses blijkt dat slechts
89 van de 1487 respondenten (6%) tot deze groep gerekend kan worden. Dit
overigens geringe aandeel kan voor een deel verklaard worden uit een stijging
van het huishoudensinkomen in 1988. Bijde toekenning van de lH.S. wordt
immers uitgegaan van het belastbaar jaarinkomen van het vorige jaar.
De berekende latente vraag in het steekproefonderzoek geeft uiteraard geen
inzicht in de omvang van de werkelijke latente vraag onder de huurders in
Nederland. Het steekproefkader van waaruit de kontrolegroep van huurders
zonder I.H.S. is samengesteld, is immers op basis van het inkomen van de
huurders af~ebakend (een inkomen onder het maximale lH.S.-inkomen). In de
steekproef IS verder het aantal lH.S.-ontvangers gelijk gesteld aan het het
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aantal niet-ontvangers (een gestratificeerde steekproef). In werkelijkheid is deze
kontrolegroep echter ongeveer drie maal zo groot. Wanneer op basis van de
bovenstaande aannames de latente vraag op het W.B.O. 1985/1986 wordt
berekend, ontstaat een percentage van 16. Het verschil met de berekende
latente vraa~ in het panelonderzoek heeft geen konsekwenties voor de
representatiVIteit van de in het vervolg van dit hoofdstuk gepresenteerde
onderzoeksresultaten. Er wordt immers steeds een vergelijking gemaakt tussen
de kenmerken van de twee groepen, waarbij de verhouding tussen de groepen
geen rol van betekenis speelt. Dankzij het feit dat het aantal potentiële I.H.S.ontvan~ers in de analyses groter is dan in werkelijkheid, is wel de betrouwbaarheid van de vergelijkingen groter (minder kans op een foute steekproef).
Voordat in paragraaf 7.2 nader op de redenen van de potentiële I.H.S.ontvangers om de subsidie niet aan te vragen wordt ingegaan, worden in deze
paragraaf allereerst de huishoudens- en woningkenmerken van zowel de
potentiële als de werkelijke I.H.S.-ontvangers beschreven.
Uit tabel 7.1 blijkt dat er slechts beperkte verschillen in de huishoudenskenmerken van de potentiële en werkelijke I.H.S.-ontvangers voorkomen. Wel
hebben de potentiële I.H.S.-ontvangers naar verhouding een enigszins hogere
leeftijd in vergelijking met de I.H.S.-ontvangers. Dit blijkt onder andere uit het
feit dat 65% van de potentiële I.H.S.-ontvangers ouder iS dan 50 jaar, terwijl dit
percentage voor de kontrolegroep van I.H.S.-ontvangers 55 bedraagt. Ook de
gemiddelde leeftijd onderschrijft de konklusie dat de potentiële I.H.S.
ontvangers enigszins ouder zijn. Deze bedraagt voor de potentiële ontvangers
55,6 jaar en voor de I.H.S.-ontvangers 53,7 jaar.
De verschillen in de huishoudenssamenstelling van beide onderzoeksgroepen
zijn slechts klein. Alleen de echtparen met kinderen zijn onder de potentiële
I.H.S.-ontvangers (35%) enigszins oververtegenwoordigd ten opzichte van de
I.H.S.-ontvangers (26%). In overeenstemming met deze konstatering is dat ook
de huishoudensgrootte sterk overeenkomt. Zo bedraagt de gemiddelde
huishoudensgrootte voor de potentiële I.H.S.-ontvangers 2,6 en voor de werkelijke ontvangers 2,4.
Ook de verschillen in de burgerlijke staat van de beide onderzoeksgroepen zijn
klein. Zo is het aandeel gescheiden huishoudens (8%) licht ondervertegenwoordigd onder de potentiële I.H.S.-ontvangers ten opzichte van de respondenten die in 1988 een beroep op I.H.S. doen (15%). Deze laatste onderzoeksgroep is daarentegen ondervertegenwoordigd onder de gehuwden (56%) ten
opzichte van de potentiële I.H.S.-ontvangers (65%).
Evenals de zojuist besproken huishoudenskenmerken zijn ook de verschillen
in het huishoudensinkomen van de beide onderzoeksgroepen beperkt. Deze
geringe verschillen kunnen het best in het gemiddelde huishoudensinkomen
worden uitgedrukt. Dit bedraagt voor de potentiële I.H.S.-ontvanger f 21.003,-en voor de respondenten die in 1988 een beroep op I.H.S. deden f 22.383,--.
Aanvullend op de huishoudenskenmerken wordt vervolgens in tabel 7.2
aandacht besteed aan de woningkenmerken. Evenals voor de huishoudenkenmerken kunnen er ook verschillen in de kenmerken van de door de potentiële
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Tabel 7.1. De huishoudenskenmerken van de respondenten die potentieel
werkelijk en geen I.H.S. ontvangen in 1988 (%)
huishoudenskenmerken

potentiële

I.H.S.·

I.H.S.-

ontvlflllers

nietontvangers

totaal

ontvangers
tot 30 jaar
30 - 39
40 - 49
50 - 64
65+
eefll4!rsoonshui shouden
echtpaar zonder kinderen
echtpaar met kinderen
één-ouder gezin
overig
ongehuwd
gehuwd
gescheiden
verwedwd
huishoudensinkomen
tot 18.000
18.000 - 23.999
24.000 - 29.999
30.000 - 35.999
36.000 en meer·
werk
pensioen
A.O.II.
A.B.II./R.II.II.
II.II./II.II.V./N.II.II.
arbeidsongeschikt
overig

9
15
12
27

11
22
13
17

38

38

20

28
29
26
12
5

29
35
8
8

19
21
14
22
25

33

22
30

24
29

38

32

3
8

14
20

13
20

8
6

11

18

14

56

68

62

17

15
18

5
9

10
14

30
41

31
38

12
12
22
24
30

24
29

60

43
13
13
14
3
11
3

11
65
8

23

7
34

21
16
8
3
13
4

18
7
7

30
11
17
24
4
12
4

14
7
5
.2
11
2

20

13
14

Bron: lIOningbehoefteJ1)8l'1el 1988, O. T.B.-bewerking

en I.H.S.-ontvangers bewoonde woningen worden vastgesteld. Dit geldt al direkt
voor het eerste woningkenmerk, zoals dat in tabel 7.2. wordt weergegeven. De
potentiële I.H.S.-ontvangers zijn ten opzichte van de kontrolegroep van I.H.S.ontvangers vooral oververtegenwoordigd in woningen met een huurprijs tot
f 300,-- (18% versus 12%). Dit onderzoeksresultaat kan tevens door de
gemiddelde huurprijs verduidelijkt worden. Deze bedraagt voor de potentiëleI.H.S. ontvangers f 422,-- en voor de huurders die in 1988 wel een beroep op
deze subsidie deden f 464,--.
Naast verschillen in de huurprijs kunnen er tevens enige verschillen in de
verdeling van het woningtype over de beide onderzoeksgroepen gekonstateerd
worden. De potentiële I.H.S.-ontvangers zijn oververtegenwoordigd in
vrijstaande eengezinshuizen of twee onder-één-kap woningen (11%) en
ondervertegenwoordigd in flats met vijf of meer eta~es (6%). Voor de I.H.S.ontvangers bedragen deze percentages respektievelijk 5 en 12.
108

Tabel 7.2 De kenmerken van de door de respondenten die potentieel,
werkelijk en geen I.H.S. ontvangen bewoonde woningen (%)
won i ngkennerken

potentiële

I.H.S.-

I.H.S.-

ontvangers

nietontvangers

totaal

39
26

23
23

23

17
11

12

4

18
8

5

12
50
11
21
6

9
53
10
19
9

25

15
17

ontvangers
basishwr tot f 300
f 300
f499
f 500 - f 599
f 600 - f 699
f 700 en meer

-

eengezinshuis vrijstaand of
twee onder-één-kap
eengezinshuis in rij
boven-benedenwoni ng
flat < 5 etages
flat 5 etages of meer

18

12

32

22

24
18
7

27

11
57
8
18
6

gebouold voor 1945
1945 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
na 1980

13
24
24
26

in eigendom van korporatie
gemeente
studenten-/bejaardenhuisvesting
part. instel! ing
part. persoon

56

9
18
12
8
8

25

20

26
20

21

13

41
24

18
11

30
17

71
9

75
8

64

10

70
9

2
9
9

5
8
5

3
9
14

4
8
9

minder dan 75 kwaliteitspunten 19
17
75-90
17
91 - 105
106 - 120
21
121 of meer
26

13
16
19
19
33

31
17
16
14

21
16
18
17

Bron:

Woningbehoeft~l

23

28

1988, O.T.B.-bewerking

Ten aanzien van het bouwjaar van de door de beide onderzoeksgroepen
bewoonde woningen zijn de verschillen manifester. Zo zijn de potentiële I.H.S.ontvangers oververtegenwoordigd in de woningen die voor 1970 gebouwd
werden (61%) en sterk ondervertegenwoordigd in de woningen van na 1970
(39%). Voor de kontrolegroep van I.H.S.-ontvangers bedragen deze percentages
respektievelijk 36 en 65. Het verschil in bouwjaar wordt ondersteund door het
resultaat dat slechts 34% van de potentiële I.H.S.-ontvangers een nieuwbouwwoning heeft betrokken, tegen 41 % van de respondenten die in 1988 I.H.S.
ontvangen.
Ten aanzien van de eigendomsverhouding van de door de beide onderzoeksgroepen bewoonde woningen doen zich nauwelijks enige verschillen voor.
Tenslotte wordt in tabel 7.2. nog aandacht besteed aan de woningkwaliteit.
Evenals in vorige hoofdstukken wordt hierbij opnieuw gebruik gemaaIct van een
schatting van de kwaliteitspunten volgens het woningwaarderingsstelsel op het
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W.B.O. 1981 (zie paragraaf 4.1). In overeenstemming met de zojuist besproken
huurprijs' blijkt, dat de kwaliteit van de door de potentiële I.H.S.-ontvan~ers
bewoonde woningen gemiddeld lager is in vergelijking met de woningkwahteit
van de kontrolegroep van I.H.S.-ontvangers. Zo bewoont 36% van de potentiële
I.H.S.-ontvangers een woning van minder dan ne&entig kwaliteitspunten tegen
29% van de I.H.S.-ontvangers. Ook het gemIddeld aantal geïndexeerde
kwaliteitspunten bevestigt dit onderzoeksresultaat. Dit bedraagt voor de
potentiële ontvangers 101,31 punten en voor de respondenten die in 19881.H.S.
ontvingen 105,46 punten.
Tenslotte werden tevens nog de verschillen in herkomst naar landsdelen en de
woonduur van d~ beide onderzoeksgroepen opgespoord. Ten aanzien van het
eerste kenmerk, de herkomst van landsdelen, leverde dit geen verschillen op.
Dit in tegenstelling tot de woonduur van de respondenten.
Figuur 7.2 De woonduur van de respondenten die potentieel en werkelijk
I.H.S. ontvangen in 1988 (%)
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Zoals uit figuur 7.2. blijkt, is het aandeel potentiële I.H.S.-ontvan~ers dat zijn
al vanaf 1979 of eerder bewoonde (58%), aanmerkelijk hoger in
vergelijking met ·de kontrolegroep (39%). Met uitzondering van degenen die
zich na 1987 hebben gevestigd, geldt voor de overige woonduurklassen dat de
I.H.S.-ontvangers ten opzichte van de potentiële ontvangers zijn oververtegenwoordigd. Deze konstatering is ook inovereenstemmin~ met het resultaat dat
de potentiële I.H.S.-ontvangers zijn oververtegenwoordigd in oude woningen.
wonin~

In de inleiding van dit hoofdstuk worden op basis van de resultaten van een
beperkt aantal ·studies veronderstellingen. uitgesproken: ten aanzien van de
kenmerken van de huishoudens die wel recht op I.H.S. hebben, maar dit recht
niet effektueren. Zo zouden deze huurders in vergelijking met de overige
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huurders een lagere huur betalen en een hoger inkomen verdienen. Ten
aanzien van de leeftijd en de huishoudenssamenstelling werden geen verschillen
verwacht. De in deze paragraaf gepresenteerde resultaten bevestigen deze
veronderstellingen niet. Zo wordt ten aanzien van de huishoudenskenmerken
vastgesteld dat de potentiële lH.S.-ontvan&ers gemiddeld een hogere leeftijd
hebben, naar verhouding vaker gehuwd Z1jn, en ook vaker tot een gezinshuishouden met kinderen behoren en enigzins zijn oververtegenwoordigd onder
de werkenden. Ten aanzien van het huishoudensinkomen is er nauwelijks
sprake van relevante verschillen. Wel in overeenstemming met de eerder
geformuleerde veronderstelling is dat de gemiddelde basishuur van de
potentiële I.H.S.-ontvangers lager is in ver~elijking met de huur van de overige
huurders. Ten aanzien van de overige womngkenmerken wordt vervol~ens nog
vastgesteld dat de potentiële lH.S.-ontvangers zijn oververtegenwoordIgd in de
vrijstaande eengezinshuizen en in de twee onder-één-kap woningen, in
woningen van een oudere datum wonen erlÎn kwalitatief slechtere woningen
gehuisvest zijn in vergelijking met de huurders die wel lH.S. ontVangen.
Tenslotte wordt tevens nog vastgesteld dat de potentiële lH.S.-ontvan~ers naar
verhouding een aanmerkelijk langere bewoningsduur hebben in vergelijking met
de overige huurders.
Tot nu toe werd in dit hoofdstuk alleen aandacht besteed aan de omvang van
de latente vraag en werden de huishoudens- en woningkenmerken van de
potentiële lH.S.-ontvangers beschreven. Aanvullend hierop wordt in paragraaf
7.3 aandacht besteed aan de verklaring van het verschijnsel latente vraag.

73. Het inzicht in en de kennis over de individuele huursubsidie
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd aangegeven, wordt
verondersteld dat de latente vraag sterk samenhangt met de kennis die de
huurders omtrent de lH.S.-regeling bezitten. Voordat dit aspekt nader wordt
uitgewerkt, wordt echter allereerst het bedrag waarop de potentiële lH.S.ontvangers recht hebben vergeleken met het bedrag dat de I.HS.-ontvangers
in 1988 ontvangen. Als één van de redenen voor het niet effektueren van het
recht op lH.S. wordt in de literatuur immers het argument genoemd dat het
bedrag waarop de potentiële lH.S.-ontvangers recht hebben, door sommigen
van hen te laag wordt gevonden om daadwerkelijk een aanvraag voor lH.S. in
te dienen.
Zoals uit figuur 7.3 blijkt, komt hetbedra~ waarop de potentiële lH.S.ontvangers recht hebben, aanmerkelijk lager UIt in vergelijking met de subsidie
die door de huurders die wel een aanvraag hebben ingediend, wordt ontvangen.
Zo heeft 31 % van de potentiële I.H.S.-ontvangers recht op minder dan f 50,-per maand, terwijl een meerderheid (59%) recht heeft op f 100,-- of minder.
Voor de huurders die het recht op I.H.S. wel geëffektueerd hebben, bedragen
deze percentages respektievelijk 16 en 35. Ook het gemiddelde subsidiebedrag
waarop beide onderzoeksgroepen maandelijks recht hebben ondersteunt de
zojuist getrokken konklusie. DIt bedrag is voor de potentiële lH.S.-ontvangers
f 108,-- en voor de lH.S.-ontvangers f 199,--. Dit resultaat is in overeen111

Figuur 7.3 Het bedrag aan I.H.S. waarop de werkelijke en potentiële I.H.S.ontvangers recht hebben in 1988 (%)

•

!SJ

Minder dan

r 50

t 50 f 100

t 100 f 150

t

150 -

IHS
ontvangers
Potentiele
IHS
ontvangers

f 200 at .eer

f 200

Maande li i ks bedrag aan IHS
Bron: Woningbehoeft~l 1988, O. T.B.-bewerldng

stemming met de bevindingen uit het onderzoek van Teule en Vinke (1985).
In het vervol~ van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het inzicht in en
de bekendheId met de I.H.S.-regeling. Om deze te kunnen vaststellen werd aan
de respondenten allereerst gevraagd of men voor de huidige dan wel een vorige
wonin~ ooit LH.S. heeft aangevraagd. Een krappe meerderheid (58%) van de
potentiële LH.S.-ontvangers blijkt voor de huidIge woning in het verleden nooit
LH.S. te hebben aangevraagd, terwijl 94% nooit voor een vorige woning .een
beroep op LH.S. heeft gedaan. Overigens was van 14% van de potentiële LH.S.ontvan~ers en van 3% van de niet-ontvangers momenteel een aanvraag voor
I.H.S. 10 behandeling. Aan de respondenten die in het verleden nooit eerder
LH.S. hebben aangevraagd, werd vervolgens naar de reden hiervan gevraagd
(tabel 7.3.).
Voor zowel de potentiële LH.S.-ontvangers (46%), als voor de niet-ontvangers
(43%) blijkt het argument dat het inkomen volgens de respondenten te hoog
is, verreweg de belangrijkste reden te zijn geweest om geen beroep op LH.S.
te doen. Vervolgens wordt ook het argument dat de huur te laag zou zijn vrij
vaak genoemd (27%). Opmerkelijk is dat 10% van de huurders de mening is
toegedaan dat de huidige huur, gezien hun inkomen, als redelijk beschouwd
mag worden. Het argument 'ik wil niet afhankelijk zijn van rijkssteun' wordt
slechts door 9% van de potentiële ontvangers en door 5% van de nietontvangers als reden voor het niet aanvragen van I.H.S. genoemd.
Opvallend is ook dat slechts 6% van de potentiële I.H.S.-ontvangers en 2%
van de niet-ontvangers, aangeven dat zij de regeling niet kennen, terwijl het
argument dat men een te klein bedrag aan I.H.S. zou ontvangen, door vrijwel
niemand van de respondenten genoemd wordt.
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TabeI7.3. De belangrijkste reden waarom de potentiële en de niet-ontvangers
nooit eerder I.H.S. hebben aangevraagd in 1988 (%)
reden van niet aanvragen

potentiële

niet-ontvangers

totaal

I.H.S.-

ontvangers
inkomen is te hoog
huur i s te laag
de hui di ge huur vi nd i k rede ti j k
ik wil niet afhankelijk zijn
van rijkssteun
ik ken de regel ing niet
over i ge redenen
totaal abs.
Bron:

Woningbehoefte~l

46

43

20

29

44
27

9

10

10

9
6
10

5

5

2

3

11

11

230

804

1034

1988, O.l.B.-bewerking

Om te kunnen vaststellen in welke mate de respondenten die antwoordden dat
het inkomen of de huur te hoog dan wel te laag is, een reële schatting maakten,
worden in figuur 7.4 en figuur 7.5 de huurprijs en het inkomen van de
respondenten afgebeeld.
Figuur 7.4 De huurprijs van de woningen van de respondenten die als
belangrijkste reden voor het niet aanvragen van I.H.S. een te l~e
huurprijs noemden en van de overige respondenten in 1988 (%)

•

Huur te laag

c:J Over ig

Bas is maandhuur
Bron: Woningbehoeftl!f1lBnel 1988, O. T.B.-bewerking

Zoals in figuur 7.4 kan worden afgelezen, komt de huurprijs van de woning van
de respondenten die als reden voor het niet aanvragen van I.H.S. melden dat
de huur te laag is, in vergelijking met de huurprijs van de door de overige
respondenten bewoonde woningen aanmerkelijk lager uit. Zo bedraagt de
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Figuur 7.5 Het belastbaar jaarinkomen van de respondenten die als belangrijkste reden voor het niet aanvragen van I.H.S. een te hoog inkomen
noemden en van de overige respondenten in 1988 (%)
50

•
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f 30.000

en Her

Belastbaar i aar inkomen
Bron: Woni"gbehoeftef"1)llnel 1988,

o. T.B. -bewericing

gemiddelde huurprijs voor de eerste onderzoeksgroep f 263,-- en voor de
overige respondenten f 387,--. Ook doen zich verschillen voor tussen de
gemiddelde huurprijs van de potentiële I.H.S.-ontvangers en de niet-ontvangers.
De gemiddelde huurprijs van de eerste onderzoeksgroep komt naar verhouding
hoger uit. Voor de potentiële I.H.S.-ontvangers bedragen de gemiddelden
.
f 331,-- en f 421,-- en voor de niet-ontvangers f 248,-- en f 375,--.
Ook tussen het belastbaar jaarinkomen van de res{>ondenten die als reden voor
het niet aanvragen van I.H.S. aangaven dat het Inkomen te hoog was en de
overige resp'ondenten kunnen, weliswaar kleinere, verschillen worden
opgetekend (figuur 7.5). Zo bedraagt het belastbaar jaarinkomen voor de eerste
groep f 34.857,-- en voor de overige respondenten f 26.292,--. Het gemiddelde
inkomen van de potentiële I.H.S.-ontvangers komt in vergelijking met de nietontvangers wel hoger uit. Zo bedragen de gemiddelden voor de potentiële
I.H.S.-ontvangers f 27.715,-- en f 37.731,-- en voor de overigé respondenten
f 18.700,-- en f 28.924,--.
Om het inzicht en de kennis over de regeling te kunnen vaststellen, werden er
ook een aantal vragen met betrekking tot de inhoud van de I.H.S.-regeling aan
de respondenten voorgelegd: als eerste wordt in tabel 7.4 het maximale
huurbedrag weergegeven, waarbij men volgens de respondenten nog in
aanmerking komt voor I.H.S.
Een opmerkelijk resultaat is, dat van de 3.115 respondenten uit de survey
slechts 25% op de vraag naar de maximale huurprijsgrens uit de I.H.S.-regeling
een antwoord weet te geven. Een tweede opvallend resultaat is dat zowel het
aandeel potentiële I.H.S.-ontvangers dat aangeeft dat de huurprijs niet hoger
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TabeI7.4. De maximale huur waarbij men volgens de potentiële, de werkelijke
en de niet-ontvangers van I.H.S. nog recht heeft op I.H.S. in
het subsidietijdvak 1987/1988 (%).
huur in
guldens

potentiële

I.H.S.-

I.H.S.-

ontvangers

nietontvangers

totaal

ontvangers

1 - 499
500 - 599
600 - 699
700
meer dan 700 .
onbekend/geen antw.
totaal abs .
Bron:

2

84

2
1
16
18
11
52

91

1
1
8
9
6
75

419

1209

1487

3115

x
3
6
7

Woningbehoeft~l

x
3
3

2

1988, à.T.B.-bewerking

mag zijn dan f 500,--, als het aandeel dat een huurprijs van f 700,-- of meer
aangeeft, ten opzichte van de niet-ontvangers en de I.H.S.-ontvangers is
oververte~enwoordigd. Op basis van deze resultaten lijkt het aannemelijk dat
de potentlële I.H.S.-ontvangers het slechtst op de hoogte zijn van de inhoud van
de I.H.S.-regeling. Om deze veronderstelling nader uit te werken, worden in
figuur 7.6 de antwoorden op de volgende vraag afgebeeld: "Denkt U dat, als U
meer gaat verdienen, U in aanmerking komt voor een lager, een hoger of een
gelijk bedrag aan LH.S." ?
Figuur 7.6 Het gevolg van een verhoging van het inkomen op de LH.S.bijdrage volgens de werkelijke-, potentiële- en de niet-ontvangers
in 1988 (%)

•

IHS
ontvangers

c:l Potentie Ie
IHS on tv .

êl Niet

ontvangers

Hoger bedrag

IHS uitkering bij toename van het inkomen
Bron: Woningbehoefter"f)llnel 1988,

o. T.B.-bewerking
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Op deze vraag weet 43% van de respondenten geen antwoord te geven. Wel
komt dit percentage voor de I.H.S.-ontvangers (31 %) veel lager uit in
vergelijking met de potentiële I.H.S.-ontvangers (70%) en de niet-ontvangers
(72%). Het overgrote deel van de respondenten die deze vraag wel weet te
beantwoorden, geeft het volgende ant,woord; het bedrag aan I.H.S. wordt lager
(80%). Vrijwel geen van de respondenten verwacht dat men in een dergelijk
geval een hoger bedrag zou ontvangen, terwijl 18% de mening is toegedaan dat
het bedrag in een dergelijk geval gelijk zou blijven. Alleen voor huurders met
een inkomen onder het tabelinkomen volgens de I.H.S.-regeling is dit antwoord
overigens juist. Van de potentiële I.H.S.-ontvangers die wel deze vraag weten
te beantwoorden, geeft slechts 65% het juiste antwoord, terwijl deze percentages voor de niet-ontvangers en de I.H.S.-ontvangers respektievelijk 75 en
81 bedragen.
Tenslotte wordt het vertrouwen in de I.H.S.-regeling nog vastgesteld. Hiertoe
werd aan de respondenten de volgende vraag voorgelegd. Denkt U dat de
huishoudens die momenteeII.H.S. krijgen, de komende jaren meer, minder of
evenveel zullen ontvangen (tabel 7.5).
Tabel 7.5. De antwoorden van de potentiële I.H.S.-ontvangers, de I.H.S.ontvangers en de niet-ontvangers op de vraag of huishoudens die
momenteel I.H.S. ontvangen de komende jaren meer, minder of
evenveel zullen krijgen in 1988 (%)
verwachting

potentiële
I.H.S.ontvangers

I.H.S.ontvangers

nietontvangers

meer I.H.S.
minder I.H.S.
evenveel I.H.S.
weet het niet

x
64

11
25

2
66
16
17

65
9
25

1
65
14
19

189

1787

405

2081

totaal abs.

Bron: Woningbehoefteflllll'll!l 1988,

x

totaal

o. T.B.-bewerking

In tegenstelling tot de vorige vraag, werd de vraag naar de toekomst van de
I.H.S.-regeling door een aanmerkelijk groter deel van de respondenten
beantwoord. Slechts 19% van hen bleef op deze vraag het antwoord schuldi~.
Uit de beantwoording van de vraag blijkt wel dat de respondenten weirug
vertrouwen in de I.H.S.-regeling hebben. Zo antwoordde 65% van de
respondenten dat huishoudens met I.H.S. in de toekomst waarschijnlijk minder
I.H.S. zullen ontvan~en, terwijl slechts 14% de mening was toegedaan dat het
bedrag gelijk zou blIjven. In tegenstelling tot de voorafgaande vragen, komen
de antwoorden van de drie onderzoeksgroepen op deze vraag sterk met elkaar
overeen. Overigens kunnen deze antwoorden ook betekenen dat de respondenten verwachten dat hun inkomen zal stijgen.
In deze paragraaf wordt als verklaring voor het verschijnsel latente vraag het
inzicht in en de kennis over de I.H.S.-regeling vastgesteld. Allereerst wordt
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echter aangetoond dat het bedrag waarop de potentiële LH.S.-ontvangers recht
hebben, aanmerkelijk lager is, in vergelijking met de subsidie die wordt
ontvangen door de huurders die wel een aanvraag tot LH.S. hebben ingediend.
In overeenstemming met de resultaten uit het eerste deelonderzoek blijkt ook
dat het inzicht in en de kennis over de I.H.S.-regeling onder zowel de huurders
die wel en geen I.H.S. ontvingen, als matig beoordeeld moet worden. Hierbij
bleken de potentiële I.H.S.-ontvangers bovendien minder goed op de hoogte
dan de huurders die geen recht op LH.S. hadden.
7.4. Samenvatting en konklusies
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de benutting van de I.H.S.regeling. De vraag die in dit kader beantwoord wordt, is in hoeverre de
subsidiegerechtigden ook werkelijk van de LH.S. gebruik maken. Ook het .eerste
onderzoeksverslag (Boelhouwer 1988) geeft aanwijzingen voor het bestaan van
een tamelijk grote latente vraag.
De bewoners die geen gebruik maken van LH.S., maar daar wel recht op
hebben, worden aangeduid met de term potentiële LH.S.-ontvangers.
De totale latente vraag in het steekproefonderzoek bedraagt 22,5%. Omdat er
niet sprake is van een aselekte steekproef, komt dit percentage hoger uit in
vergelijking met het W.B.O. 1985/1986. De latente vraag in dit steekproefonderzoek bedraagt volgens onze herekeningen 16%.
De analyses tonen ons dat er slechts beperkte verschillen in de huishoudenskenmerken van de potentiële en werkelijke LH.S.-ontvangers voorkomen. Wel
hebben de potentiële LH.S.-ontvangers naar verhouding een enigszins hogere
leeftijd in vergelijking met de LH.S.-ontvangers. Evenals de leeftijd zijn de
verschillen in de huishoudenssamenstelling van beide onderzoeksgroepen slechts
klein. Alleen de echtparen met kinderen zijn onder de potentiële I.H.S.ontvangers (35%) enigszins oververtegenwoordigd, ten opzichte van de I.H.S.ontvangers (26%). In overeenstemming met deze konstatering is dat ook de
huishoudensgrootte overeenkomt. Ook de verschillen in de burgerlijke staat van
de beide onderzoeksgroepen zijn klein. Ten opzichte van de respondenten die
in 1988 een beroep op LH.S. deden, is het aandeel gescheiden huishoudens
licht ondervertegenwoordigd onder de potentiële LH.S.-ontvangers. Deze laatste
onderzoeksgroep is daarentegen ondervertegenwoordigd onder de gehuwden
ten opzichte van de potentiële I.H.S.-ontvangers. Tenslotte zijn er ook slechts
beperkte verschillen in het huishoudensinkomen van de beide onderzoeksgroepen aanwezig.
Evenals voor de huishoudenkenmerken, bestaan er ook verschillen in de
kenmerken van de door de potentiële en LH.S.-ontvangers bewoonde woningen.
Zo zijn de potentiële LH.S.-ontvangers ten opzichte van de kontrolegroep van
LH.S.-ontvangers, vooral oververtegenwoordigd in woningen met een huurprijs
tot f 400,--. Naast verschillen in de huurprijs, komen er tevens enige verschillen in de verdeling van het woningtype over de beide onderzoeksgroepen voor.
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De potentiële I.H.S.-oniVangers zijn oververtegenwoordigd in vrijstaande
eengezinshuizen of twee onder-één-kap woningen en ondervertegenwoordigd
in flats met vijf of meer etages. Ten aanzien van het bouwjaar van de door de
beide onderzoeksgroepen bewoonde woningen zijn de verschillen manifester.
Zo wonen de potentiële I.H.S.-ontvangers vaker in woningen die voor 1970
gebouwd werden. Ten aanzien van de eigendomsverhouding van de door de
beide onderzoeksgroepen bewoonde woningen, doen zich nauwelijks enige
verschillen voor.
In overeenstemming met de huurprijs, blijkt dat de kwaliteit van de door de
potentiële I.H.S.-ontvangers bewoonde woningen gemiddeld lager is in vergelijking met de woningkwaliteit van de kontrole~roep van I.H.S.-ontvangers.
Als afsluiting kunnen tevens nog de verschillen In herkomst naar landsdelen en
de woonduur van de beide onderzoeksgroepen worden opgespoord. Ten
aanzien van het eerste kenmerk, de herkomst naar landsdelen, levert dit geen
verschillen op. Dit in tegenstelling tot de woonduur van de respondenten. Zo
blijkt het aandeel potentiële I.H.S.-ontvangers dat zijn woning al vanaf 1979 of
eerder bewoont, aanmerkelijk hoger in vergelijking met de kontrolegroep. Met
uitzondering van degenen die zich na 1987 hebben gevestigd, geldt voor de
overige woonduurklassen dat de I.H.S.-ontvangers ten opzichte van de
potentiële ontvangers zijn oververtegenwoordigd. Deze verdeling lijkt door de
kennis omtrent de I.H.S.-regeling verklaard te kunnen worden. Huurders die
recent een woning kregen toegewezen zullen over het algemeen immers ook
voorlichting omtrent de I.H.S.-regeling ontvangen hebben. Bovendien kan bij
de huurders met een lange woonduur sprake zijn van een zekere gewenning en
akseptatie van het huidige huurniveau.
Als mogelijke verklaring van de latente vraag wordt verondersteld dat dit
verschijnsel sterk samenhangt niet de kennis die de huurders omtrent de I.H.S.regeling bezitten. Bovendien lijkt het aannemelijk dat er een samenhang met
bedrag aan I.H.S. voorkomt.
Het bedra~ waarop de potentiële I.H.S.-ontvangers recht hebben, komt
aanmerkelijk la~er uit in vergelijking met de subsidie die wordt ontvangen door
de huurders dIe wel een aanvraag hebben ingediend. Zo bedraagt het
gemiddelde subsidiebedrag waarop beide onderzoeksgroepen maandelijks recht
hebben voor de potentiële I.H.S.-ontvangers f 108,-- en voor de I.H.S.ontvangers f 199,--.
Voor zowel de potentiële I.H.S.-ontvangers (46%), als ook voor de nietontvangers (43%) blijkt het argument dat het inkomen volgens de respondenten
te hoog is, verreweg de belangrijkste reden te zijn om geen beroep op I.H.S. te
doen. Vervolgens wordt ook het argument dat de huur te laag zou zijn, tamelijk
vaak genoemd (27%). Opmerkelijk is dat 10% van de huurders de mening is
toegedaan dat de huidige huur, gezien hun inkomen, als redelijk beschouwd
mag worden. Het argument 'ik wil niet afhankelijk zijn van rijkssteun' wordt
slechts door 9% van de potentiële ontvangers en door 5% van de nietontvangers als reden voor het niet-aanvragen van I.H.S. genoemd.
Opvallend is ook dat slechts 6% van de potentiële I.H.S.-ontvangers en 2%
van de niet-ontvangers, aangeeft dat zij de regeling niet kennen, terwijl het
argument dat men een te klein bedrag aan I.H.S. zou ontvangen door vrijwel
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niemand van de respondenten genoemd wordt.
De huurprijs van de woning van de respondenten die als reden voor het nietaanvragen van I.H.S. melden dat de huur te laag is, komt in vergelijkin~ met
de huurprijs van de door de overige res1?ondenten bewoonde worungen
aanmerkelijk lager uit. Zo bedraagt de gennddelde huurprijs voor de eerste
onderzoeksgroep f 263,-- en voor de overige respondenten f 387,--.
Ook tussen het belastbaar jaarinkomen van de respondenten die als reden voor
het niet-aanvragen van LH.S. aangeven dat het inkomen te hoog is en de
overige respondenten kunnen, weliswaar kleinere, verschillen worden
opgetekend. Zo bedraagt het belastbaar jaarinkomen voor de eerste groep
f 34.857,-- en voor de overige respondenten f 26.292,--.
Een opmerkelijk resultaat is dat van de 3.115 respondenten uit de survey slechts
25% op de vraag naar de maximale huurprijsgrens uit de I.H.S.-regeling een
antwoord weet te geven. Een tweede opvallende bevinding is dat zowel het
aandeel potentiële LH.S.-ontvangers dat aangeeft dat de huurprijs niet hoger
mag zijn dan f 500,-- als het aandeel dat een huurprijs van f 700,-- of meer
aangeeft, ten opzichte van de niet-ontvangers en de LH.S.-ontvangers is
oververte~enwoordigd. Op basis van deze resultaten lijkt het aannemelijk dat
de potentIële I.H.S.-ontvangers het slechtst op de hoogte zijn van de inhoud van
de I.H.S.-regeling. Deze veronderstelling wordt door de onderzoeksresultaten
bevestigd.
.
Tenslotte wordt ook het vertrouwen in de I.H.S.-regeling nog vastgesteld. Uit
de reakties van de respondenten blijkt dat zij over het algemeen weinig
vertrouwen in de LH.S.-regeling hebben en verwachten dat zij in de toekomst
waarschijnlijk minder LH.S. zullen ontvangen.
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8

SLOTBESCHOUWING: DE DYNAMISCHE
ASPEKTEN VAN DE INDIVIDUELE
HUURSUBSIDIE

8.1. Inleiding
De belangrijkste doelstelling van de individuele huursubsidie (I.H.S.) is
ongetwijfeld het terugdringen van de woonuitgaven van huurders tot een voor
hen betaalbaar niveau (zie onder andere de memorie van toeliching op de wet
I.H.S.). Uitgangspunt hierbij is dat ook huishoudens met een beneden-modaal
inkomen in staat moeten zijn om een voor hen passende en betaalbare woning
te bemachtigen. Hiermee worden de negatieve invloeden van de scheve
inkomensverdeling op de keuzemogelijkheden van woningzoekenden op de
woningmarkt gereduceerd. Zo is voor huurders met een belastbaar jaarinkomen
tot maximaal f 36.000,--, in de wet I.H.S. nauwkeuri~ vastgelegd welk deel zij
van hun inkomen aan huur moeten besteden. HierbIj neemt de normhuur toe
naarmate zowel het inkomen als de huur van de worong hoger is. De motivatie
voor deze relatie is dat van hogere inkomensgroepen wordt verwacht, dat zij
een groter deel van hun inkomen aan het wonen kunnen uitgeven, terwijl voor
dure en kwalitatief betere woningen ook een groter deel van het inkomen moet
worden afgedragen. Een tweede, vrij recent geïntroduceerd argument, is dat
huurders met een laag inkomen in een dure huurwoning op deze wijze worden
gestimuleerd om naar een goedkopere woning uit te kijken (Tweede Kamer
1987-1988).
De diskussie van de afgelopen jaren over de inhoud en het belang van de I.H.S.
koncentreerde zich met name op de subjektieve vraagstelling welke deel van
hun inkomen huurders voor het wonen zouden moeten en kunnen uitgeven.
Ook het onderzoek richtte zich veelal op dit thema. Zo waren voornamelijk de
statische effekten van de regeling onderwerp van studie; welke bewoners doen
een beroep op de regeling, hoe ontwikkelen zich de woonlasten als gevolg van
de I.H.S. en hoe kan de beheersbaarheid van de regeling vergroot worden
waren vragen waarop in dit type onderzoek antwoord werd gezocht. Voor een
goed begrip van de invloed en de betekenis van de I.H.S. voor de keuzemogelijkheden van woningzoekenden op de woningmarkt, is het echter tevens
van belang om de invloed van de I.H.S. op het woningmarktgedrag van
huishoudens vast te stellen. Als aanvulling op de statische effekten van de
I.H.S.-regeling, zijn in dit onderzoeksprojekt dan ook de dynamische aspekten
onderwerp van studie. De belangijkste taakstelling van de studie is om
antwoord te kunnen geven op de vraag welke invloed de I.H.S. uitoefent op het
woningmarktgedrag van huishoudens. Om deze vraagstelling te kunnen
beantwoorden, wordt aandacht besteed aan zowel het woningmarktgedrag van
de huishoudens (vraagzijde van de woningmarkt) als aan het woning121

toewijzingsbeleid van de woningbeheerders.
In het eerste rapport ("De individuele huursubsidie en de lokale woningtoewijzing") dat het gemeentelijk woonruimteverdelingsbeleid besJ?reekt, wordt
specifiek aandacht besteed aan de relatie tussen de huur en het inkomen van
de woningzoekenden en het beroep op I.H.S. door huurders bij de akseptatie
van een aangeboden woning. Als case-studies werden een grote plaats
(Utrecht), een groeikern (Zoetermeer) en een middelgrote plaats In de
Randstad (Zaanstad) geselekteerd. In deze plaatsen is over het algemeen
sprake van vraagoverschotten op deelsektoren van de woningmarkt. Hieraan
werden vervolgens nog twee gemeenten van buiten de Randstad aan toegevoegd; Leeuwarden en Venlo. De analyses werden met behulp van
vraaggesprekken met sleutelinformanten en gemeentelijke dokumentatie
uitgevoerd. Vervolgens werd nog een vragenlijst afgenomen bij huurders die de
afgelopen twee jaar verhuisd waren en daarbij voor het eerst een beroep op
I.H.S. deden. Dit veldwerk werd uitgevoerd om het wonin~keuzeproces van de
huurders met I.H.S. te kunnen rekonstrueren. De plaatselIjke woningmarkt en
de ervaringen van de woningzoekenden met het door de verschillende
woningbeheerders gevoerde woonruimteverdelingsbeleid, zijn hierbij onderwerp
van studie.
In dit tweede rapport wordt vervolgens op een meer kwantitatieve wijze
aandacht besteed aan de invloed van de LH.S. op het woningkeuzegedrag van
huishoudens. Om deze invloed te kunnen vaststellen, wordt in dit onderzoek
onderscheid aangebracht tussen een groep van I.H.S.-ontvangers en een
kontrolegroep van, qua inkomen vergelijkbare, huurders die geen I.H.S.
ontvangen. Hiertoe werd een steekproef getrokken uit het Woningbehoeftenonderzoek 1985/1986. In dit (verder te noemen) woningbehoeftenpanel werden
ruim vierduizend huishoudens betrokken. Door deze werkwijze wordt recente
informatie verzameld en ontstaan er bovendien twee meetpunten, waardoor ook
de veranderingen van de afgelopen twee jaar bestudeerd kunnen worden. Met
name de achtergronden van deze veranderingen worden uitgebreid aan de orde
gesteld. Bovendien kunnen aan de respondenten een aantal specifieke vragen
met betrekking tot de invloed van de I.H.S. op het woningkeuzegedrag worden
gesteld.
In deze slotbeschouwing komen in het kort nogmaals de belangrijkste resultaten
van deze beide deelstudies aan bod. Allereerst wordt aandacht besteed aan de
huishoudens- en de woningkenmerken van de door de huurders met en zonder
LH.S. bewoonde woningen. Vervolgens komt via de in- en uitstroom van
huurders in en uit de regeling de dynamiek van de regeling aan bod. Ook het
verschijnsel dat niet alle LH.S.-gerechtigden hun recht op subsidie effektueren,
wordt opnieuw aan de orde gesteld, waarna wordt afgesloten met het
belangrijkste onderwerp van deze studie; de invloed van de I.H.S. op het
woningmarktgedrag van huishoudens.
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8.2. De huishoudens- en de woningkenmerken

In de beide studies wordt uitgebreid stilgestaan bij zowel de huishoudens- als
de woningkenmerken. Ten aanzien van de huishoudenskenmerken komt naar
voren dat de lH.S. sterk gekoncentreerd is bij de zwakste groepen op de
woningmarkt; lage tot zeer lage inkomensgroepen, niet-aktieven, ouderen,
gescheiden en verweduwde huishoudens en kleine huishoudens. Op basis
hiervan kan dan ook worden vastgesteld dat de toekenning van I.H.S. uitermate
doel~ericht verloopt, de minst weerbare groep'en op zowel de arbeids- als
womngmarkt profiteren het meest van de subSidie.
Ook bestaan er duidelijke verschillen tussen de kenmerken van de door de
huurders met en zonder lH.S. bewoonde woningen. De verschillen in de
huurprijs kunnen, gezien de inhoud van de lH.S.-regeling (de lH.S. neemt, bij
een gegeven inkomen, toe naarmate de huurprijs stijgt) als beperkt worden
omschreven. Zo betalen de huurders die lH.S. ontvangen in het woningbehoeftenpanel 1988 gemiddeld maandelijks f 91,-- meer aan basishuur dan de
huurders die geen beroep op lH.S. doen, maar hiervoor, bij een hogere huur
van de woning, op basis van hun inkomen wel in aanmerking voor zouden
komen. De verschillen zijn nog kleiner wanneer alleen de gemiddelde huurprijs
(f 64,--) van de woningen die onder de lH.S.-regeling vallen wordt berekend.
Deze kleine verschillen kunnen voor een belangrijk deel verklaard worden
door het feit dat de huishoudens met de laagste inkomens ook vaak daadwerkelijk in de goedkoopste huurwoningen gehuisvest zijn. Verder wonen de
huurders met lH.S. naar verhouding vaker in woningen die na 1971 gebouwd
werden, in woningen met een hogere kwaliteit, in woningen uit de non-profit
huursektor en in minder sterke mate ook in eengezinshuizen in een rij en in
flats vanaf vijf verdiepingen.
Omdat zowel de huishoudens- als woningkenmerken sterk met elkaar
gekorreleerd zijn, is het relevant om via een modelmatige analyse ook de
variabelen op te sporen die het grootste onderscheid aanbrengen in de
tweedeling huurders met en zonder lH.S. Het blijkt dat het bouwjaar, de
inkomensbron, de basishuur en het inkomen de meeste variantie van de afhankelijke variabele verklaren. Dit resultaat kan als opmerkelijk beschouwd
worden. Op basis van de werking van de wet lH.S. kan immers verwacht
worden dat alleen het inkomen en de huurprijs van de woning invloed
uitoefenen op het onderscheid wel of geen lH.S. Een verklaring van dit
resultaat is dat de benutting van de subsidie door werkenden en door huurders
in recent gebouwde woningen, in het algemeen lager is, in vergelijking met de
aanspraak op subsidie door niet-werkenden en huurders in oude woningen (zie
ook de resultaten in paragraaf 8.4).
Op basis van deze resulaten stellen wij vast dat ondanks de sterke onderlinge
korrelaties, de verschillende variabelen echter wel een uniek deel van de
variatie op de afhankelijke variabele verklaren. Voor een optimale verklaring
van het onderscheid wel of geen lH.S., is het dus van belang om de volgende
vier variabelen in de beschouwing te betrekken; huur, bouwjaar, inkomen en
inkomensbron.
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8.3. De in- en uitstroom

In dit tweede deelrapport wordt, naast de huishoudens- en woningkenmerken,
ook specifiek aandacht besteed aan de dynamiek van de I.RS.-regeling. Op
basis van de veranderingen die over de penode 1985/1986 -1988 plaatsvonden,
kan er gekonkludeerd worden dat er sprake is van een forse in- en uitstroom
van huurders in en uit de I.H.S.-regelin~. Zo blijkt 11,3% van de respondenten
die in 1985/1986 no~ I.H.S. ontvingen, m 1988 niet langer een beroep te doen
op de subsidie, terwijl 7,4% van de respondenten in deze periode in de regeling
stroomde. De kenmerken van deze beide huurdersgroepen verschillen onderling
sterk. Zo zijn de instromers gemiddeld ouder, oververte8enwoordigd onder de
echtparen zonder kinderen en nemen zij een bedUIdend lagere sociaalekonomische positie in, in vergelij~ met de uitstromers uit de regeling. Ook
wordt vastgesteld dat de huurders dIe in 1985/1986 nog wel en in 1988 niet
langer een beroep' op I.H.S. doen, in 1988 in een meer aantrekkelijke woning
wonen, in vergelijking met de huurders,die in deze periode voor het eerst een
beroep op I.H.S. doen. Zo is de gemiddelde huurprijs van de door de
uitstromers bewoonde woningen hO$er, wonen zij vaker in een eengezinshuis
in een rij en minder vaak in flatwonmgen. In overeenstemming hiermee is dat
de woningen over het algemeen een ho~ere kwaliteit hebben in vergelijking met
de door de instromers bewoonde worungen.
Voor een goed begrip van de individuele huursubsidie, is het tevens van belang
om naast de in- en uitstromers, tevens specifiek aandacht te besteden aan
kenmerken van de blijvers in de regeling. Zo is de maatschappelijke positie van
deze huurdersgroep verreweg het slechtst. Zij zijn oververtegenwoordigd onder
de huurders met de laagste inkomens, de ouderen, de gescheidenen en
verweduwden en onder de éénpersoonshuishoudens. Ook de woningkenmerken
gaven weinig vooruitzichten om op termijn uit de regeling te stromen. Zo is het
aandeel woningen met een hoge huur en een hoge kwaliteit in de non-profit
huursektor sterk oververtegenwoordigd.
Het[robleem dat veel zittende huurders met hoge woonuitgaven gekonfronteer worden, wordt ook door de woningbeheerders in de vijf onderzoeksgemeenten onderkend. Gezien het toenemende tekort aan goedkope huurwoningen in alle onderzoeksgemeenten, is het voor de huurders met een hoge
I.H.S.-bijdrage (en ook hoge woonuitgaven) vrijwel onmogelijk om goedkopere
woonruimte te betrekken. Pas wanneer er betalmgsachterstand ontstaat, worden
de huurders vaak als "urgent woningzoekend" erkend (financiële urgentie) en
komt men voor een goedkopere woning in aanmerking. In een aantal
gemeenten in Nederland wordt serieus overwogen om huurders, die vaak buiten
hun toedoen, met zeer hoge woonuitgaven worden gekonfronteerd, met
financiële steun (verhuiskosten) en met voorrang een goedkopere huurwoning
toe te wijzen. Het grote dilemma waarmee de woningbeheerders echter
gekonfronteerd worden, is dat het aandeel korte termijn urgenten door
echtscheiding, huisuitzetting, openbare verkoop en stadsvernieuwing de
afgelopen jaren al sterk is opgelopen. '
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toewijzing, zowel door een toenemende vraag van woningzoekenden, als door
een verschraling van het aanbod, de afgelopen jaren is afgenomen, worden de
woningbeheerders voor een moeilijk oplosbaar dilemma geplaatst. Men heeft
de keuze om ofwel de wachtti~den voor lagere inkomensgroepen fors te laten
oplopen of om de relatie huur-Inkomen in enkele gevallen soepel toe te passen.
Om de bestaande ongelijkheden echter niet verder te laten oplopen, kiezen alle
geïnterviewde woningbeheerders uit de non-profit huursektor er voor om de
toewijzing van woningen zoveel mogelijk op basis van de urgentie te laten
verlopen. De hierdoor ontstane onevenWlchtigheden nemen zij hierbij voor lief.
Uiteraard heeft deze keuze wel tot gevolg dat een deel van de aan woonruimte
geholpen woningzoekenden een beroep op I.H.S. moet doen. De exakte
aantallen I.H.S.-ontvangers in de woningtoewijzing, worden door de beheerders
niet bijgehouden. Wel zijn zij in staat om een schatting te maken. Voor de drie
Randstedelijke gemeenten varieert het percentage I.H.S.-ontvangers in de
toewijzing tussen de 30 en 40 en in Leeuwarden en Venlo tussen de 40 en 50.
Tussen de woningbeheerders onderling komen slechts beperkte verschillen voor.
Wel trachten de beheerders, zonder dat het urgentie-criterium ~eweld wordt
aangedaan, het bedrag aan huursubsidie bij de woningtoeWljzing zoveel
mogelijk te beperken. In de gemeente Leeuwarden werd hiervoor door de
~emeente een fiatteringsmaatregel in~esteld. Deze maatregel houdt in dat
Iedere huursubsidie-aanvraag van wornngzoekenden die de f 200,-- te boven
gaat, door de gemeente moet worden goedgekeurd. De gemeente beoordeelt
vervolgens of er geen andere oplossing voorhanden is, die beter bij het inkomen
van de woningzoekende past.
Om het tekort aan goedkope huurwoningen overigens nog enigszins te
ontlasten, worden in alle vijf de onderzoeksgemeenten strenge toewijzingsnormen ten aanzien van de relatie huur - inkomen (de minimale huurprijs bij
een bepaald inkomen) gehanteerd. Bovendien geldt voor alle gemeenten dat
de relatie huur - inkomen, ten opzichte van de overige toewijzingsnormen,
steeds dominanter wordt. Dit ~aat met name ten koste van de afsteinming
tussen de huishoudens- en wornnggrootte.
.
De veranderingen in de huishoudens- en woningkenmerken, maken het tevens
mogelijk om aandacht te besteden aan de mogelijke redenen van in- en
uitstroom in en uit de I.H.S.-regeling. Uit het bewonersonderzoek in de drie
Randstedelijke gemeenten wordt duidelijk dat 45% van de huurders uit de
steelproef, die de afgelopen twee jaar voor het eerst een beroep op de I.H.S.regehng deden, niet verhuisd is. Dit resultaat wordt door het specifieke
onderzoek naar de in- en uitstroom, zoals uitgevoerd door het Sociaal en
Cultureel Planbureau (S.c.P. 1989, p.39), bevestigd. Uit dit onderzoek bleek dat
43% van de respondenten in de periode 1983 - 1987 in de I.H.S.-regeling
stroomde, zonder dat men van woonruimte veranderde. In tegenstelling tot het
woningbehoeftenpanel, worden in dit onderzoek ook starters op de woningmarkt betrokken (35%).
In het woningbehoeftenpanel worden voor de overige huurders met I.H.S.
(exclusief starters) wel de mogelijke redenen van instroom vastgesteld. De
belangrijkste mogelijke reden van instroom is een inkomensdaling (36%' tot
41 %). Ook het feit dat de respondenten met een huurverhoging werden
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gekonfronteerd kan als mogelijke reden van .instroom genoemd worden. Zo
verhuisde 17% van de huurders naar een duurdere woning, terwijl 11 % met een
huurverhoging van meer dan f 25,--, waarbij van een trendmatige huurstijging
van 4% wordt uitgegaan, te maken kreeg.
Naast de mogelijke redenen van instroom kunnen tevens de mogelijke redenen
van uitstroom worden ~eanalyseerd. Veruit de meest belangrijke mogelijke
reden is een inkomensstijging van meer dan 10%(42% tot 57%). Ook stroomt
een redelijk deel van de huurders vanwege de aankoop van een woning uit de
regeling (13%), terwijl tevens een veranderde huishoudenssamenstelling (11 %)
als een mogelijke verklaring genoemd kan worden. Dit in tegenstelling tot het
verhuizen naar een goedkopere of duurdere huurwoning.
8.4. De latente vraag
In beide onderzoeken wordt aandacht besteed aan het fenomeen van de latente
vraag. De vraag die in dit kader beantwoord dient te worden, is in hoeverre
de subsidiegerechtigden ook daadwerkelijk van hun recht op subsidie gebruik
maken. Omdat uit eerder verricht steekproefonderzoek dekkingspercentages
van 65% tot 80% genoemd worden, werd aan de woningbeheerders uit de vijf
onderzoeksgemeenten de vraag voorgelegd, of er op basis van hun inzichten
sprake kon zijn van een omvangrijke latente vraag in hun woningbezit. De
meerderheid van de woningbeheerders is er echter van overtuigd dat hun
huurders goed op de hoogte zijn van de bestaande mogelijkheden om I.H.S. aan
te vragen. Met name voor de zittende huurders ervaren de beheerders dit als
onwaarschijnlijk. Zo krijgen de huurders ieder jaar een schrijven van de
beheerders, waarin zij van de mogelijkheden om I.H.S. aan te vragen op de
hoogte worden gebracht. Slechts een beperkt deel van de beheerders kan zich
voorstellen dat er een omvangrijke latente vraag zou voorkomen.
De resultaten uit het veldwerk in de drie gemeenten uit de Randstad tonen
echter een enigszins andere realiteit. Zo is 30% van de woningzoekenden bij
het aksepteren van de aangeboden woning niet op de hoogte van de mogelijkheid om I.H.S. aan te vragen. Ook kan slechts een minderheid aangeven op
basis van welke criteria de I.H.S. wordt vastgesteld. Dit resultaat is in
overeenstemming met het feit dat de woningbeheerders in het algemeen
verklaren voorzichtig om te springen met de verstrekking van informatie over
I.H.S., wanneer een wonin~ aan een woningzoekende wordt aangeboden. Dit
met uitzondering van womngcomplexen met een zeer hoge huur. Ook voor
woningen uit moeilijk verhuurbare complexen worden de toewijzingsnormen ten
aanzien van de relatie huur-inkomen door sommige beheerders losgelaten,
waardoor veel huurders een beroep moeten doen op LH.S.. Andere beheerders
kiezen er daarentegen juist voor om de toewijzin~snormen voor dergerlijke
complexen juist aan te scherpen, om het verder afglijden van het complex tegen
te gaan (met name partikuliere verhuurders). Deze laatste kategorie beheerders
verstrekt over het algemeen ook de minste informatie met betrekking tot de
mogelijkheden om I.H.S. aan te vragen. Hun handelen is er dan ook op gericht
om zo min mogelijk huurders met I.H.S. te huisvesten.
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De resulaten van het woningbehoeftenpanel bevestigen de bovenvermelde
onderzoeksbevindingen uit het eerste rapport. Zo blijken van de 1.628 huurders
die in 1988 geen lH.S. ontvangen er 419 gerechtigd te zijn (potentiële lH.S.ontvangers). Omdat 1.447 respondenten lH.S.-ontvangen, bedraagt de latente
vraag in het woningbehoeftenpanel22,5%. De berekende latente vraag in het
steekproefonderzoek geeft echter geen inzicht in de omvang van de werkelijke
latente vraag. Het steekproefkader van waaruit de kontrolegroep van huurders
zonder I.H.S. is samengesteld, is immers op basis van het inkomen van de
huurders af~ebakend (een inkomen onder het maximale lH.S.-inkomen). In de
steekproef IS verder het aantal lH.S.-ontvangers gelijk gesteld aan het het
aantal niet-ontvangers (een gestratificeerde steekproef). In werkelijkheid is deze
groep huurders echter ongeveer drie maal zo groot. Wanneer op basis van de
bovenstaande aannames de latente vraag op het W.B.O. 1985/1986 wordt
berekend, ontstaat een percentage van 16.
De verschillen tussen de huishoudenskenmerken van degenen die wel recht
hebben op lH.S., maar dit recht niet effektueren en de huurders die weII.H.S.
ontvangen, zijn slechts beperkt. Wel heeft de eerste groep een enigszins hogere
leeftijd en is ondervertegenwoordigd onder de huishoudens met kinderen.
Aanmerkelijk groter zijn de verschillen in de kenmerken van de door de beide
groepen bewoonde woningen. Het belangrijkste onderscheid is dat de potentiële
lH.S.-ontvangers naar verhouding vaker in een goedkope huurwoning wonen.
Daarnaast is de woning van deze huurdersgroep minder van kwaliteit, ouder en
is het aandeel eengezinshuizen en twee onder-één-kap woningen sterker
vertegenwoordigd ten opzichte van de door de huurders met lH.S. bewoonde
woningen. Ook is het bedrag waarot> de potentiële lH.S.-ontvangers recht
hebben (f 108,--), aanmerkelijk lager, In vergelijking met de subsidie die wordt
ontvangen door de huurders die wel hun recht geëffektueerd hebben (f 199,--).
In het onderzoek wordt tevens getracht een verklaring voor de omvangrijke
latente vraag te geven. Hiertoe is het interessant om allereerst de reden voor
het niet-aanvragen van I.H.S. vast te stellen. Uit de antwoorden op deze vraag
blijkt het argument dat hun inkomen volgens de huurders te hoog is, verreweg
de belangrijkste reden te zijn (43%) om ~een beroep op lH.S. te doen. Ook
het argument dat de huur te laag zou zijn, wordt echter vrij vaak ~enoemd
(27%). Opmerkelijk is ook dat 10% van de huurders van mening IS dat de
huidige huur, gezien hun inkomen, als redelijk beschouwd mag worden.
Deze resulaten zijn in overeenstemming met het onderzoeksresultaat dat de
huurders over het algemeen slecht op de hoogte zijn van de inhoud van de wet
lH.S. Dit geldt zowel voor de huurders uit het veldwerk in de drie onderzoeksgemeenten, als voor de huurders uit het woningbehoeftenpanel. Ook bestaat er
een sterke positieve korrelatie tussen de woonduur en de latente vraag.
Op basis van bovenstaande inzichten, wordt het belang van een goede
voorlichting aan huurders omtrent hun recht op lH.S., nog eens benadrukt.
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8.5. De invloed van de individuele huursubsidie op het woningkeuzegedrag van huishoudens
Voor de vaststelling van de invloed van de LH.S. op de woningkeuze van
huurders is het van belang om onderscheid aan te brengen tussen de invloed
van het totaal aantal I.H.S.-toekenningen en het aandeel I.H.S.-toekenningen
bij een verhuizing.
.
Om de invloed van de I.H.S. op de woningkeuze te kunnen bepalen, werd aan
de huurders uit zowel het bewonersonderzoek in de drie gemeenten uit de
Randstad als aan de huurders uit het woningbehoeftenpanel de vraag
voorgelegd of de .LH.S. van invloed is geweest op de keuze van de huidige
woning. Omdat voor de huurders uit de beide onderzoeken geldt dat zij de
afgelopen twee jaar verhuisd zijn, kan worden aangenomen dat zij op deze
vraag een ' betrouwbaar antwoord konden geven. Opmerkelijk is dat deze
onderzoeksvraag in de beide onderzoeken door 41 % van de huurders bevestigd
wordt en door 59% ontkennend beantwoord wordt. Als redenen waarom men
bij de akseptatie van de aangeboden woning geen rekening met de I.H.S. heeft
gehouden, werden door de huurders uit de Randstad de volgende argumenten
genoemd:
a) Omdat men van mening is dat men geen LH.S. nodig heeft en men er.van
overtuigd is dat men op korte termijn door een inkomensstijging toch geen
aanspraak meer kan maken op I.H.S. (dit zijn voornamelijk jonge huishoudens
met een hoge opleiding),
b) omdat men er ten onrechte van uitgegaan was dat men geen recht op I.H.S.
had,
c) omdat men niet op de hoogte was van de I.H.S-regeling,
d) omdat men zo spoedig mogelijk woonruimte wilde betrekken en deze wens
belangrijker vond dan het al dan niet ontvangen van I.H.S. en
e) omdat het subsidiebedrag slechts klein was.
.
Voor een deel van de huurders uit het woningbehoeftenpanel geldt bovendien
nog dat men bij het aanvaarden van de woning niet in aanmerking kwam voor
I.H.S., maar inmiddels door een verandering van het inkomen of de huishoudenssamenstelling wel I.H.S. ontvangt.
Deze bevindingen worden bevestigd door het 'feit dat in de beide deelonderzoeken veel huurders op korte termijn woonruimte wensten te betrekken
en over het algemeen direkt de eerste woning die hun werd aangeboden
aksepteerden.
De bovenstaande resultaten zijn ook in overeenstemming met de antwoorden
van de huurders in het woningbehoeftenpanel, bij wie de I.H.S. wel van invloed
was op de woningkeuze, op de vraag hoe men gehandeld zou hebben, indien
men voor de huidige woning geen I.H .S. ontvangen had. Van de huurders zou
in een dergelijk ~eval 59% naar een woning met een lagere huur hebben
uitgekeken, terwijl 29% dan niet verhuisd zou zijn en 3% dan naar een
koopwoning had uitgekeken.
Op basis van deze onderzoeksresultaten kan worden gekonkludeerd dat slechts
een beperkt deel van het totaal aan I.H.S.-uitkeringen direkt invloed uitoefent
op het woningkeuzegedrag van huurders. Een groot deel van de subsidie wordt
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immers aan huurders uitgekeerd die niet verhuisd zijn (ongeveer 45%), terwijl
de overige subsidietoekenningen aan huurders die wel verhuisd zijn, voor een
kleine meerderheid van de huurders geen invloed heeft op de woningkeuze.
Wanneer echter niet het aandeel LH.S.-toekenningen, maar uitsluitend het
aandeel verhuisde huurders met een LH.S.-bijdrage in de beschouwing wordt
betrokken, is er uiteraard sprake van een aanzienlijk grotere invloed.
Naast de invloed op de woningkeuze van de woningzoekenden, is de I.H.S.
ook zeker van invloed op de huidige woonruimteverdeling. Zo geeft 36% van
de huurders aan dat zij bij het wegvallen van de LH.S. op zoek gaan naar een
goedkopere woning, terwijl slechts 4% dan zou overwegen om de overstap naar
de koopsektor te maken. Voor degenen die aangeven in een dergelijk ~eval
gewoon in de huidige woning te blijven wonen, is voor een groot deel ovengens
ook geen alternatieve goedkopere woonruimte beschikbaar. Zo is de huurprijs
(en ook het inkomen) voor het leeuwedeel van deze huurders al erg laag.
De veronderstelling dat de LH.S. de vraag naar koopwoningen negatief zou
beïnvloeden, kan door onze onderzoeksresultaten niet bevestigd worden. Wel
lijkt het zeer aannemelijk dat bij een verlaging van de LH.S., de vraag naar
nieuwbouwwoningen sterk zal teruglopen.
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BIJLAGE I
EEN MODELMATIGE ANALYSE VAN DE
KENMERKEN VAN DE HUURDERS MET EN
ZONDER INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE

Met behulp van de in paragraaf 4.2 en 4.3 uitgevoerde univariate analyses werd
een beeld geschetst van zowel de huishoudenskenmerken als van de eigenschappen van de woningen zoals deze door de huurders bewoond worden die
al dan niet een beroep op I.H.S. doen. Om de variabelen te kunnen opsporen
die de beste verklaring voor dit onderscheid opleveren, worden in deze bijlage
de verschillen tussen de beide huurdersgroepen verder in onderlinge verbanden
uitgewerkt. Veel variabelen zijn immers sterk met elkaar gekorreleerd.
Om zowel de samenhang met het al dan niet ontvangen van I.H.S., als de
onderlinge verbanden van de onafhankelijke variabelen (twee-dimensionaal) te
kunnen opsporen, is in tabelt voor iedere mogelijke kombinatie van variabelen
met behulp van Cramer's V de kracht van de verbanden weergegeven.
Tabel 1 De samenhang tussen de huishoudens- en woningkenmerken onderling
en het al dan niet een beroep op I.H.S. doen door huurders, naar de
sterkte van de verbanden volgens Cramer's V.
2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

0,17
0,23
0,13
0,16
0,17
0,27
0,14
0,11
0,20

0,15
0,33
0,48
0,23
0,24
0,11
0,24
0,10

0,10
0,08
0,18
0,30
0,09
0,12
0,10

0,21
0,16
0,32
0,14
0,15
0,08

0,16
0,20
0,06
0,15
0,09

14

15

16

17

18

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,34
,
0,34 0,17
0,68 0,32 0,31
0,18 0,25 0,10 0,14
0,36 0,52 0,31 0,270,17
0,38 0,48 0,17 0,38 0,13 0,41
0,56 0,31 0,30 0.40 0,25 0.34 0,14
0,190,120,110,180,110,110,170.18
0,08 0,12 0,05 0,08 0,10 0,09 0,04 0,09
0,25 0,19 0,16 0,26 0,10 0,13 0,22 0,19
0,14 0,13 0.13 0,14 0, 12 0, 11 0,11 0,11
0,13 0,18 0,02 O,OS 0,12 0,15 0,04 0,14
0,11 0,11 0,06 0,10 0,11 0,08 0,11 0,10
0,22 0,17 0,14 0,22 0,10 0,15 0,17 0,16
0,24 0,29 0,03 0,13 0,23 0,26 0,06 0,31
0,11 0,25 0,04 0,070,15 0,14 0,070,16
0,08 0,06 0,04 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07

weIl
geen
I.H.S.

0,18 0,12 0,27 0,08 0,07 0,31 0,03 0,19 0.18 0,40 0,12 0,33 0,15 0,16 0,21 0,02 0,17 0,06

1. hul shoudenssamenstell ing
2. leeftijd hoofd huishouden
3. belastbaar Inkomen hoofd '
+ partner
4. hul shoudensgrootte
5. opleiding A.V.O.
6. inkanensbron.

7. aantal Inkomens
8. Ilurgerll jke staat
9. woni~type
10. bouIjaar
11. aantal k_ra
12. beslshwr
13. nieuw/ClUCbluw

14.
15.
16.
17.
18.

0,12
0,11 0,15
O,OS 0,07 0,29
0,09 0,14 0,03 0,04

type wrhwrder
kwaliteit V.d. woning
starter/doorstraner
woondwr

landsdeel
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Zoals uit de onderste horizontale rij van waarden kan worden afgelezen, zijn
er vijf variabelen die slechts een klein, of nauwelijks een verband, met het
onderscheid tussen huurders met en zonder I.H.S. vertonen. Dit zijn de grootte
van het huishouden, de afgeronde algemeen voortgezette opleiding, het aantal
inkomens, het onderscheid starter/doorstromer en het landsdeel. Toch worden
deze variabelen wel in de nog verder uit te voeren analyses meegenomen. Er
kan immers sprake zijn van interveniërende variabelen die het effekt van deze
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele wel of geen LH.S.
zodanig beïnvloeden, dat er geen meetbare samenhang meer is. Uit tabel 1
blijkt verder dat tussen de afhankelijke variabele wel of geen LH.S. en sommige
overige variabelen sprake is van een duidelijk verband. Zowel enkele
huishoudenskenmerken zoals de huishoudenssamenstelling (0,18) het belastbaar
inkomen (0,27) en de inkomensbron (0,31) als enkele woningkenmerken zoals
het bOUWJaar (0,40) en de basishuur (0,33) vertonen een hoge mate van
samenhang met deze variabele. Vanzelfsprekend zijn ook de onafhankelijke
variabelen onderling sterk gekorreleerd. Dit geldt met name voor de huishoudenskenmerken. Het inkomen en de huishoudenssamenstelling vertonen
met vrijwel alle overige huishoudenskenmerken de sterkste onderlinge
verbanden. Uiteraard komen ook tussen de woningkenmerken onderling sterke
korrelaties voor. Voor deze groep van kenmerken geldt dat er een sterke
relatie bestaat tussen het bouwjaar, de huurprijs en het woningtype. .
Gezien het feit dat veel variabelen sterk geassocieerd zijn, is het niet eenvoudig
om een selektie te maken van enkele variabelen die de beste verklaring geven
voor het onderscheid tussen huurders die zonder en met een beroep op LH.S.
een wonin~ bewonen. Hiervoor is het aantal variabelen nog te talrijk en zijn de
afzonderlijke variabelen bovendien nog in te veel deelkategoneën geklassificeerd. Om aan dit probleem het hoofd te kunnen bieden, worden in het
vervolg van deze bijlage een datareduktie en enkele multivariate-analysetechnieken toegepast.
Allereerst wordt een diskriminantanalyse toegepast. Via diskriminantanalyse
kunnen groepen, in dit geval huurders zonder en met LH.S., op basis van een
aantal onafhankelijke variabelen worden onderscheiden. De techniek is
enigszins vergelijkbaar met de multiple regressietechniek voor variabelen op
een hoger dan ordinaal schaalniveau. Ook de diskriminantanalyse maakt
gebruik van de regressiecoëfficiënten die voor de onafhankelijke variabelen
voor de beide waarden .van de afhankelijke variabele (wel of geen LH.S.)
gemeten worden. Op basis van de scores op de onafhankelijke variabelen zou
vervolgens de kans berekend kunnen worden dat een huurder al dan niet LH.S.
ontvangt. Omdat deze verdeling op basis van de resultaten uit het veldwerk
reeds bekend is, is deze toepassingsmogelijkheid voor het onderhavige
onderzoek niet interessant. Belangrijker is het dat wordt aangegeven in welke
mate de onafhankelijke variabelen samenhan~en met het al dan niet ontvangen
van LH.S. door de huurders. Zo wordt in Iedere stap van de diskriminant- .
analyse een variabele in de regressievergelijking toegevoegd en wordt tevens
aangegeven in welke mate de korrelatie met het al dan niet ontvangen van
I.H.S. vergroot wordt (zie ook Segers en Hagenaars 1980, p.316). De techniek
wordt in de praktijk voornamelijk toegepast op onafhankelijke variabelen die
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op een hoog schaalniveau (minimaal interval-niveau) gemeten zijn. De techniek
levert in dat geval zeer betrouwbare resultaten op. Door sommige onderzoekers
wordt de techniek ook wel toegepast met behulp van onafuankelijke variabelen
die op ordinaal of nominaal schaalniveau zijn gemeten (zie onder andere Van
Bemmel 1984). Zij beroepen zich hierbij op de "robuuste" eigenschappen van
de techniek. Deurloo (1987, p.58) merkt in dit kader op dat verschillende
auteurs deze methode vergeleken hebben met alternatieve technieken zoals de
lo~-lineaire analyse. Zo konkludeerde Efron (1975) dat de diskriminantanalyse
bij toepassing op variabelen met een hoog schaalniveau, anderhalf tot tweemaal
zo efficiënt werkt als de logistische regressie. James, Press en Wilson (1978)
adviseren echter bij variabelen die op een laag schaalniveau gemeten zijn, om
alternatieve technieken toe te passen die op basis van andere schattingsmethoden zijn ontwikkeld (Deurloo 1987, p.58).
Op basis van bovenstaande overwegingen worden in de door ons opgestelde
diskriminantfunktie de volgende kontinue variabelen opgenomen; bouwjaar,
basishuur, belastbaar inkomen van het hoofd en de partner en de leeftijd van
het hoofd van het huishouden. Samen met de inkomensbron vertonen deze
variabelen op basis van de eerder uitgevoerde univariate analyse (Cramer's V)
de hoogste korrelatie met de afuankelijke variabele.
Tabel 2 De invloed van enkele huishoudens- en woningkenmerken
op het al dan niet ontvangen van I.H.S. volgens een diskriminantanalyse.
wlgorde ven invloed

Wi lka Lantxie

bouwjaar
inkomen
hwrprijs
leeft! jd

0,908
0', 874
0,858

0,848

kanonische korrelatie 0,39

In volgorde van importantie geven het bouwjaar, het inkomen, de huurprijs en
de leeftijd de beste verklaring voor het onderscheid wel of geen LH.S. (tabel
2). Dit wordt in de tabel weergegeven door middel van de afname van de
waarde van Wilks Lambda. Hoe groter de afname van Wilks Lamda, hoe
sterker de onafuankelijke variabele met de afuankelijke variabele korreleert.
Zoals uit de tabel blijkt, voegt leeftijd nauwelijks nog enige verklaringskracht
toe (geringe afname Wilks Lambda), wanneer de overige variabelen reeds in
de analyse zijn opgenomen. De vier variabelen verklaren voor bijna 40%
(kanonische korrelatie 0.39) het onderscheid in huurders die met of zonder
I.H.S. een woning bewonen. Het is hierbij van belang om te konstateren dat,
onafuankelijk van elkaar, zowel woningkenmerken als huishoudenskenmerken
van invloed zijn op het genoemde onderscheid.

Voordat wij vervolgen met een verdere modellering van de onderzoeksgegevens, wordt allereerst de indeling in kategorieën van de geselekteerde
variabelen vereenvoudigd (datareduktie ). Dit is noodzakelijk omdat bij
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meerdimensionale kruistabellenanalyse het aantal cellen anders onvoldoende
gevuld zou zijn om tot betrouwbare uitspraken te kunnen komen. Daarom
wordt een selektie uitgevoerd van de meest verklarende variabelen uit tabel 4.7,
waarbij tevens de kategorieën die niet signifikant verschillen in hun bijdrage
aan de verklaring worden samengevoegd. De reduktie van het aantal dimensies
is uitgevoerd met behulp van een techniek die wordt omschreven als P.R.U.
(proportional reduction of uncertainty). De procedure werd reeds eerder in
vergelijkbaar onderzoek toegepast (Clark et al. 1986, Deurloo 1987, van Dam
et al. 1987, van Noortwijk et al. 1987).
De P.R.u. of uncertainty coëfficiënt is een associatiemaat die kan worden
toegepast op gegevens die op laag schaalniveau (nominaal) gemeten zijn. Voor
een exakte afleiding van de maat verwijzen wij naar Teachman (1980) en
Pannekoek (1983). De P.R.U. kan worden geïnterpreteerd als de proportie
verklaarde variatie in de afhankelijk variabelen. De P.R.u. heeft een analoge
interpretatie als de determinatiecoëfficiënt R2 bij regressie-analyses op
gegevens van hogere meetniveaus. De P.R.U.-maat is ook vergelijkbaar met
associatiematen die zijn gebaseerd op de chi-kwadraattoets zoals de eerder
besproken Cramer's V. Het verschil IS echter dat nu wordt uitgegaan van de
relatieve frequenties en dat de analyse asymmetrisch is. Dit betekent-dat er a
priori onderscheid gemaakt wordt tussen de afhankelijke en de onafhankelijke
variabele.
De P.R.u. kan tevens gebruikt worden om het effekt van het samenvoegen
van kategorieën op de verklaarde variantie te meten. Pannekoek (1983) toonde
aan dat bij samenvoegen van kategorieën van de afhankelijke variabele, de
P.R.U. afneemt. Deze afname is ~roter naarmate er een sterkere samenhang
bestaat tussen de afhankelijke variabele en de desbetreffende kategorieën van
de onafhank~lijke variabele en is alleen gelijk aan nul als deze samenhang
volledig ontbreekt. Indien de afname in de P.R.u. bij samenvoeging van
kategorieën niet groot is, kan zonder bezwaar tot samenvoeging worden
besloten. De selektie/reduktie procedure is uitgevoerd in de volgende stappen
zoals deze in het onderzoek van Van Dam et. al (1987, p.20) onderscheiden
worden:
La.

l.b.
2.a.

2.b.

3.
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Er worden kruistabellen gemaakt van iedere onafhankelijke variabele
met de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabele die in de
kruistabel met de afhankelijke variabele de grootste P.R.u. heeft
wordt geselekteerd. Stel dit IS Xl.
De kategorieën van deze variabelen worden zodanig samengevoegd,
dat P.R.u. telkens zo weinig mogelijk afneemt, net zolang tot de
afname signifikant is. Zo ontstaat de variabele Xl.
Stap La. wordt nu herhaald met de produktvariabelen, samengesteld
uit Xl en de andere onafhankelijke variabelen (te schrijven als Xl *
nieuwe variabele). De toename van de P.R.U. wordt geïnspekteerd in
termen van absolute toename, maar ook op signifikantie getoetst met
G2. Stel dat X2 nu wordt geselekteerd.
Het aantal kate~orieën van X2 wordt gereduceerd totdat G2 van de
'produkttabel' Signifikant veel afneemt. We hebben nu X2'.
Stap 2.a. en 2.b. worden herhaald met (Xl' * X2' * nieuwe variabele),

voor alle overgebleven variabelen, etc.
Idealiter wordt het bovenstaande proces herhaald, totdat de toevoeging van een
variabele geen signifikante toename van P.R.U. meer oplevert. De resultaten
van de toepassing van het P.R.U.-criteriurn op de variabelen uit tabel 1 zijn
weerge~even · in tabel 3. Naast de P.R.U.-waarden zijn voor iedere onafhankeliJke variabele ook steeds de waarden van G2 vermeld.
In de eerste selektie heeft de variabele bouwjaar de hoogste P.R.U.-waarde.
Deze variabele wordt ook al als eerste geselekteerd op basis van de diskrirninantanalyse. In stap 1B is vervolgens getracht de kategorieën van deze
variabele samen te voegen. Het blijkt dat de kategorieën voor 1945 en 19451960 en de kategorieën 1970-1980 en na 1981 zonder veel verlies aan
verklaringskracht kunnen worden samengevoegd.
Voor de tweede selektieronde werden produktvariabelen gedefinieërd; de
overgebleven onafhankelijke variabelen, waarvan iedere kategorie wordt
opgedeeld volgens de driedeling woningbouw voor 1960, tussen 1960 en 1970
en gebouwd na 1970. In deze selektieronde komt inkomen als meest verklarende variabele boven drijven. Ook deze, oorspronkelijk in vijf kategorieën
opgedeelde variabele, kan zonder veel informatieverlies worden teru~ebracht
tot drie kategorieën; een inkomen tot f 16.001 belastbaar per jaar, een Inkomen
van f 16.001 tot f 21.000 en een inkomen vanaf f 21.001 of meer.
In een derde selektieronde blijken zowel de inkomensbron als de
huurprijs een hoge P.R.U. waarde te hebben. Daarom wordt in stap 3b de
inkomensbron en in stap 3c de huurprijs aan de vergelijking toegevoegd. Ook
de oorspronkelijk uit zeven kategorieën opgebouwde variabele inkomensbron,
kan zonder al te veel verlies aan informatie worden teruggebracht tot een
indeling in de volgende vier klassen: 1) betaald werk 2) pensioen/A.O.W., 3)
werkloosheidsuitkering en 4) arbeidsongeschikt en overig. Het aantal kategorieën (72) is na deze selektieronde te ~root geworden om nog met succes een
vierde selektieronde toe te passen. GeZIen de geringe celvulling zouden steekproeffluktuaties dan te veef invloed gaan uitoefenen.
In stap 3c van de analyse wordt vervolgens een vergelijking opgesteld met de
huurprijs van de woning. Ook het aantal kategorieën uit deze variabele kan
zonder veel informatieverlies worden teruggebracht tot de volgende indeling;
een basishuur tot f 300,-- een huur van f 300,-- tot f 400,-- en een huur van
f 400,-- of hoger.
De resultaten van bovenstaande werkwijze zijn schematisch afgebeeld in de
analysetabel (4). Vanwege het feit dat na het inkomen, de huur meer
differentiatie aanbrengt in vergelijking met de inkomensbron, is voor de eerste
variabele gekozen.
Op basis van de samenvattende resultaten uit tabel 4 kan gekonkludeerd
worden dat de gehanteerde P.R.U.-methode het inzicht in de kenmerken van
de huurders die zonder en met I.H.S. een woning bewonen vergroot heeft.
Opmerkelijk is dat het bouwjaar van de woning de grootste diskrirninerende
invloed uitoefent. Zelfs sterker dan het inkomen en de huurprijs. Deze
variabelen werden op basis van de werking van de wet op de I.H.S. vooraf als
meest verklarende variabelen aangemerkt. Uiteraard bestaat er wel een grote
onderlinge korrelatie tussen het bouwjaar en de huurprijs. Ondanks deze sterke
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Tabel3 De toepassing van het P.R.U. criterium op het onderscheid
wel of geen ontvangst van I.H.S.

onafhankelijke variabele

P.R.U.

G2

stap 1a
wel of geen I.H.S.*
bouwjaar
basishwr
inkomensbron
inkomen
woningkwaliteit
burgerlijke staat
huishoudenssamenstelling
woningtype
woonciJur
type verhuurder
ni euw/oucIxluw
leeftijd
aantal kamers
huishoudensgrootte
opleiding
I anclsdee I
aantal inkanens
starter/doorstromer

0,11718
0,08168
0,07181
0,05440
0,03363
0,02643
0,02344
0,02280
0,02126
0,01805
0,01530
0,01124
0,01096
0,00451
0,00343
0,00231
0,00051
0,00029

395,8
289,1
216,3
175,0
113,1
97,7
86,8
84,1
80,0
66,7
56,6
42,5
41,2
17,1
13,0
8,7
1,1
0,3

stap 1b
wel/geen
bouwjaar
bouwjaar
bouwjaar
bouwjaar
bouwjaar

0,11718
0,11716
0,09885
0,11717
0,11716

395,8
395,7
335,8
395,7
395,7

0,19781
0,18221
0,15471
0,15009
0,14965
0,13600
0,13239
0,13115
0,13047
0,12992
0,12976
0,12536
0,12468
0,12260
0,11992
0,11878
0,08979

551,8
248,9
511,4
476,4
491,7
451,0
444,5
436,5
282,9
433,9
433,2
420,7
405,3
409,6
402,3
399,6
105,2

I.H.S.*
1,2,3,4,5
1+2,3,4,5
1,2+3,4,5
1,2,3,4+5
1+2,3,4+5

stap 2a
wel/geen I.H.S.*bouwjaar*
inkomen
inkomensbron
huishoudenssamenstelling
basishuur
burgerlijke Staat
leef ti jd
huishoudensgrootte
aantal kamers
aantal inkomens
woningtype
opleiding
woonciJur
woningkwal iteit
landsdeel
type verhuurder
ni euw/oucIxluw
starter/doorstromer
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stap 2b
wel/geen I.H.S.*bouwjaar*
inkomen 1,2,3,4,5
inkomen 1+2,3,4,5
inkomen 1,2+3,4,5
inkomen 1,2,3+4,5
inkomen 1,2,3,4+5
inkomen 1+2,3,4+5
inkomen 1+2,3+4+5

0,19781
0,19729
0,17525
0,18707
0,19651
0,19579
0,18449

551,8
550,5.
493,6
526,1
549,7
548,4
520,2

0,26504
0,26354
0,23186
0,22607
0,22575
0,22235
0,22164
0,22013
0,21669
0,21511
0,21151
0,20673
0,20511
0,20235
0,16806

564,8
680,5
634,8
617,2
619,6
592,0
602,0
604,1
597,4
592,3
588,9
579;7
369,4
568,7
560,2
164,9

stap 3b
wel/geen I.H.S.*bouwjaar*inkomen*
inkomensbron 1,2,3,4,5,6,7
inkomensbron 1+2,3,4,5,6,7
inkomensbron 1,2+3,4,5,6,7
inkomensbron 1,2,3+4,5,6,7
inkomensbron 1,2,3,4+5,6,7
inkomensbron 1,2,3,4,5+6,7
inkomensbron 1,2,3,4,5,6+7
Inkomensbron 1,2+3,4,5,6+7
Inkomensbron 1,2+3,4+5,6,7
Inkomensbron 1,2+3,4+5,6+7

0,26504
0,25747
0,26077
0,25142
0,25902
0,25792
0,26234
0,25807
0,25475
0,25206

564,8
551,6
557,7
540,6
554,4
553,9
561,3
554,2
547,4
543,8

stap 3C:
weL/geen I.H.S.*bouwjaar*inkomen*
huurprijs 1,2,3,4,5,6
huurprijs 1+2,3,4,5,6
huurprijs 1,2+3,4,5,6
huurprijs 1,2,3+4,5,6
huurprijs 1,2,3,4+5,6
huurprijs 1,2,3,4,5+6
huurprijs 1,2,3,4,+5+6
huurprijs 1,2,3+4+5+6

0,26357
0,23706
0,25531
0,26068
0,26146
0,26280
0,25888
0,25340

680,5
632,4
660,8
673,7
675,1
678,7
669,0
655,7

stap 3a
wel/geen I.H.S.*bouwjaar*inkomen*
inkomensbron
basishuur
huishoudenssamenstelling
burgerlijke staat
leef ti jd
woningkwal iteit
aantal kamers
huishoudensgrootte
woningtype
opleiding
woonclIur
type verhuurder
aantal inkomens
landsdeel
ni euw/oucIlouw
starter/doorstromer

0,21n1

relatie blijkt echter toch het bouwjaar het grootste onderscheid aan te brengen.
Een tweede opmerkelijke resultaat is dat naast de eerder genoemde variabelen,
ook de inkomensbron van invloed is op de afhankelijke variabele wel of geen
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Tabel 4 Het bouwjaar, het inkomen en de basishuur van de huurders met en
zonder I.H.S. (%)
wel IHS

geen IHS

totaal &bs.

< f 300
f300-f400
> f 400

21
51
68

79

49
32

235
135
47

< f 300
f300-f400
> f 400

x
28
42

100

67

58

24

> f 21

< f 300
f300-f400
> f 400

x
8
19

100
92
81

32
38
21

< f 16

< f 300
f300-f400
> f 400

62
64

38
36
23

65
91
125

< f 300
f 300 - f 400
> f 400

x
23
51

x

10
48
49

< f 300
f300-f400
> f 400

x
10
25

x
90

< f 300
f 300 - f 400
> f 400

84
87
85

16
13
15

432

f 16 -f 21

< f 300
f300-f400
> f 400

x
52
71

x
48
29

8
29
193

> f 21

< f 300
f300-f400
> f 400

x
x
45

x
x
55

x
x
176

1162

968

2130

bouwjaar

inkomen (x 1000)

voor 1960

< f 16

f 16 - f 21

1960 - 1970

f 16 - f 21

> f 21

na 1970

< f 16

bas i shwr

totaal &bs.

n

n

n

49

75

75

8
30
36
56
95

Bron: Woningbehoeftl!fll8llel 1988, O. T.B.-bewerking

I.H.S.. Ook wanneer wordt gekorrigeerd voor het inkomen, dan nog blijken
uitkeringsgerechtigden naar verhouding vaker I.H.S. te ontvangen dan
werkenden.
Zoals opgemerkt kan het resultaat dat zowel het bouwjaar als de inkomensbron, onatbankelijk van de huur en het inkomen, onderscheid aanbrengen
tussen de huurders die hun woning met en zonder I.H.S. bewonen, niet
verklaard worden door de inhoud van de wet I.H.S .. Voor een verklaring voor
dit resultaat verwijzen wij naar hoofdstuk 7, waarin de benutting van de I.H.S.
(de latente vraag) aan de orde komt. Uit de resultaten van dit hoofdstuk blijkt
dat de bewoners met een uitkering en in een woning van een recent bouwjaar,
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in verhouding tot de overige huurders, hun recht op I.H.S. vaker effektueren.
Vanwege het feit dat de latente vraag van deze groepen lager is, komt het
aandeel I.H.S. ontvangers hoger uit in vergelijking met de huurders die in oude
woningen wonen en betaalde arbeid verrichten. Dat de latente vraag bij
huurders in oudbouwwoningen hoger is in vergelijking met die van huurders in
nieuwbouwwoningen, kan door de kennis omtrent de I.H.S.-regeling verklaard
worden. Huurders die recent een woning kregen toegewezen, zullen over het
algemeen immers ook voorlichting omtrent de I.H.S.-regeling ontvangen
hebben. Bovendien kan voor de huurders met een lange woonduur sprake zijn
van een zekere gewenning en akseptatie van het huidige huurniveau. Het
resultaat dat uitkeringsgerechtigden naar verhouding vaker een beroep op I.H.S.
doen, kan verband houden met het feit dat er voor hen minder, zowel bewuste
als onbewuste, barrières bestaan om een beroep op overheidsondersteuning te
doen.
Op basis van de resultaten van de P.R.U.-analyse kan een meer nauwkeurige
omschrijving van de kenmerken van beide onderzoeksgroepen verstrekt worden.
De huurder die I.H:S. ~mtvangt, woont naar ~erh.oudin~ vaker in een woning die
na 1970 gebouwd IS, IS oververtegenwoordIgd 10 de iIikomensklasse met een
belastbaar huishoudensinkomen tot f 16.000,--, woont naar verhouding vaker in
een woning met een huur vanaf f 400,-- en verricht minder frekwent betaalde
arbeid in vergelijking met de huurder die geen I.H.S. ontvangt.
Zoals zojuist al werd opgemerkt, kan op basis van de inhoud van de wet op
de I.H.S. verwacht worden dat zowel het inkomen van de huurder als de
huurprijs van de woning van grote betekenis zijn voor het onderscheid wel of
~een I.H.S.. Naarmate de huurprijs immers hoger ligt wordt, gegeven het
iIikomen van de huurder, de te ontvangen I.H.S. lager. Hetzelfde verschijnsel
doet zich ten aanzien van het inkomen voor. De normhuur neemt af naarmate
het inkomen lager is (zie ook hoofdstuk 2 van het rapport "De individuele
huursubsidie en de lokale woningtoewijzing). Om nu de betekenis van exogene
variabelen op het onderscheid wel of geen ontvangst van I.H.S. te kunnen
vaststellen, is het van belang om in de vergelijking zowel de huurprijs als het
inkomen konstant te houden. Om deze exerCItie te kunnen uitvoeren, wordt
opnieuw van het P.R.U.-criterium gebruik gemaakt (tabel 5).
Uit deze tabel wordt duidelijk dat alleen de variabelen bouwjaar en inkomensbron nog enige verklarende variatie ten aanzien van het onderscheid
wel of geen I.H.S. kunnen aanbrengen (een kleine toename van de P.R.Uwaarde of de Cramer's V). Dit nadat het inkomen en de huurprijs reeds in de
verklaring zijn opgenomen. De verklaringskracht die de overige variabelen aan
het onderscheid wel of geen I.H.S. toevoegen, is verwaarloosbaar klein (de
statistische maten blijven vrijwel gelijk) en de kleine verschillen zijn bovendien
niet signifikant.
Tot dusver werd de relatie tussen de variabele wel of geen I.H.S. uitsluitend op
basis van exploratieve analysemethoden geïnspekteerd. Hierdoor werd het
aantal verklarende variabelen alsmede het aantal kategorieën van de uiteindelijk geselekteerde verklarende variabelen sterk gereduceerd. De resultaten
van deze werkwijze geven een goed beeld van de kenmerken van de huishoudens die zonder een beroep te doen op I.H.S. een woning huren. De
139

Tabel5 De relatie wel of geen I.H.S. met de overige onafhankelijke variabelen
waarbij inkomen en huurprijs als konstant gelden
variabele

P.R.U.

CrllJler's V

vrijheids- Chi-kwadraat
graden

konstante (inkanen, hwrprijs)
IxuIjaar
inkomensbron
huishoudensslIJIenStelling
woningtype
type verhuurder
aantal kllJlers
leeftijd
hu i shoudensg root te
burgerlijke staat
woonc:lJur
woni ngkwal itei t
opleiding
ni euw/oucIxJuw
landsdeel
aantal inkomens
starter/doorstromer

0,18858
0,26159
0,25943
0,22544
0,21624
0,21371
0,21295
0,21190
0,21101
0,21096
0,21041
0,20890
0,20388
0,19718
0,19620
0,19475
0,19449

0,49
0,56
0,55
0,53
0,52
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,50
0,50
0,49
0,49
0,49

8
42
59
43
43
42
52
44
44

35
43
44
53
17
35
17
17

538,3
673,7
565,6
631,6
607,0
595,6
589,9
592,1
596,5
590,8
587,7
531,5
568,4
561,1
552,0
349,9
189,7

resultaten van deze voorselektie kunnen nu vervol~ens op een meer formele
wijze gemodelleerd worden. Hiertoe wordt gebruIk gemaakt van een logitmodel.
Evenals de eerder toegepaste diskriminantanalyse, vertoont ook het logit-model
veel overeenkomsten met het klassieke regressiemodel voor kontinue
variabelen, zij het dat door het lage meetniveau van de afhankelijke variabele
(nominaal) de schattingsprocedure voor het vinden van de betawaarden, die de
aard en de richtin~ van het verband aangeven, anders verloopt en de relatie
tussen de afhankehjke variabele en de onafhankelijke variabelen in plaats van
lineair, logistisch is geformuleerd~ De parameters en hun variaties kunnen
worden geschat met daarvoor geëigende schattingsprocedures zoals de methode
van de kleinste kwadraten of de maximum likelihood methode (de "goodness
of fit") (zie onder andere Wrigley 1985).
In principe kunnen verschillende modellen gekozen worden, afhankelijk van het
wel of niet opnemen van bepaalde effekten. Deze effekten kunnen worden
onderscheiden in:
- een algemeen effekt (de konstante);
- de hoofdeffekten (de afzonderlijke effekten van de onafhankelijke variabelen);
- de interaktie-effekten (de gekombineerde effekten van onafhankelijke variabelen.
Deze effekten worden weergegeven door parameters. Het streven bij het
bepalen van een geschikt model bestaat in het algemeen uit het vinden van een
zo 'spaarzaam' mogelijk model. Een dergelijk model moet weinig parameters
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b~vatten en tegelijk een groot deel van de variatie in de atbankelijke variabele
verklaren. Voor de keuze van het meest geschikte model is gebruik gemaakt
van een backwardprocedure. Deze methode begint bij het verzadigde model
(alle variabelen opgenomen), waarna steeds wordt nagegaan of effekten kunnen
worden weggelaten, te beginnen bij het hoogste-orde interaktie-effekt. Het
toevoegen dan wel weglaten van een effekt gebeurt na toetsing van de
signifikantie van de grootte van de bijdrage in de verklaring van de afhankelijke
variabele. Hiervoor dient de eerder genoemde G2; de "likelihood ratio chisquare statistic". Als onatbankelijke variabelen worden de volgende, op basis
van de P.R.U.-methode geselekteerde variabelen, ingevoerd; belastbaar jaarinkomen van het hoofd en de partner (I), het bouwjaar van de woning (B),
de inkomensbron (S) en de basis maandhuur (H) van de woning (tabel 6).

Tabel 6 Variabelen die als onatbankelijke variabelen in de logitanalyse werden
opgenomen
- inkomen

1.

2.
3.
- bouoIjaar 1.
(B)
2.
3.
(I)

tot 16.001
f 16.001 - f 21.000
f 21.001 en meer
voor 1960
1960 - 1970
na 1970

- inkomensbron 1.
(S)
2.
3.
4.
1.
- huur
(H)
2.
3.

werk
pensioen A.O.W.
werkloosheidsuitkering
arbeidsongeschikt/overig
tot f 300
f300-f400
f 400 en meer

Op basis van de onafhankelijke variabelen bevat het verzadigde model één
konstante, vier hoofdeffekten, zes eerste orde interaktie-effekten, vier tweede
orde interaktie-effekten en één derde orde interaktie-effekt:
Duidelijk wordt dat alle tweede orde-effekten en drie van de zes eerste ordeeffekten nauwelijks of geen verklarende variantie aan het model toevoegen
(tabel 7). Bovendien is deze toevoeging bij geen van deze effekten statistisch
signifikant (bij een p-waarde van 0,05). Het model kan dus sterk vereenvoudigd
worden. Gekozen is voor een model dat één eerste orde-effekt bevat (BH) en
verder alle hoofdeffekten.
Dit model is in staat om 84% van de variatie te verklaren. De p-waarde van
0,000 geeft bovendien een uitstekend signifikantieniveau aan. De parameters
van het geselekteerde model zijn in tabel 8 afgebeeld. De waarden van de
parameters in de tabel moeten als volgt gelezen worden; een positief teken
hangt samen met het ontvangen van I.H.S. en een negatief teken met het huren
van een woning zonder dat hierbij een beroep op I.H.S. wordt gedaan. Iedere
kategorie op de onafhankelijke variabele heeft een parameter, hoe verder deze
parameters uiteenlopen, des te groter het onderscheid is dat tussen de huurders
met en zonder I.H.S. wordt aangegeven. ·
Uit de logit-analyse blijkt dat de huur en de inkomensbron het leeuwedeel van
de te verklaren variatie voor hun rekening nemen (54%). In tegenstelling tot
de resultaten van de exploratieve technieken, is nu de huur en niet het
bouwjaar de belangrijkste determinant voor het ontvangen van I.H.S. en wordt
de inkomensbron eerder geselekteerd dan het inkomen.
.
Deze resultaten bevestigen de reeds getrokken konklusies dat de onafhankelijke
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Tabel 7 Komplete backward logitregressie voor het à.1 dan niet ontvangen van
I.H.S. door huurders op inkomen (I), bouwjaar (B), inkomensbron (S)
.
. en buur (H)
stap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

term verwi jclerd
IBSH
IBS
IBH
ISH
BSH
IB
IS
BS
IH
SH
BH
I
'B
S
H

G2 IIIOdel

overschrijdings'
kansmoclel

toename G2 effekt

21.4
44.0
61,8
75,9
86,5
87,2
97,0
102,6
110,6
122,6
152,5
208,4
341,2
559,5
749,7

0,495
0,096
0,019
0,021
0,038
0,068
0,059
0,055
0,023
0,018
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

21,4
22,6
17,8
14,1
10,8

O,S

9,8
5,6
8,0
12,0
29,9
55,9
132,8
218,3
190,2

Tabel 8 De parameters voor een logitmodel van het al of niet ontvangen van
I.H.S. door huurders
variabele

1.
2.
3.
4.
5.

parameters voor kategorieën

-0,266
hUJr
inkanensbron
-0,526
bouwjaar
-0,525
0,198
inkanen
interaktieëffekt
.bouwjaar en hUJr
bouwjaar
1.
-0,389
hUJr 1
2
0,199
3
0,189

2

3

4

-0,037
-0,123
-0,043
0,125

0,229
0,625
0,568
-0,323

0.024

2.
0,109
-0,136
0,027

3.
0,279
-0,063
-0,217

verbetering
chi·kwadraat

kUIIJlatieve
verbetering

190,2

25X
54X

218,3
132,8
55,9
22,9

rn

80X
84X

variabelen onderling een sterke korrelatie vertonen. Afhankelijk van de
analysetechniek wordt de huur dan wel het bouwjaar of het inkomen danwel de
inkomensbron geselekteerd. Ondanks deze sterke onderlinge korrelaties, blijven
de verschillende variabelen echter wel een uniek deel van de variatie op de
afhankelijke variabele verklaren (zie ook de resultaten van de P.R.U. analyse).
Voor een optimale verklaring voor het onderscheid wel of geen I.H.S. is het dus
van belang om alle vier de variabelen in de beschouwing te betrekken.
De koëfficiënten van de parameters geven aan dat de huurders met I.H.S. sterk
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zijn oververtegenwoordigd in de inkomensklasse tot f 16.000 en sterk ondervertegenwoordigd in de klasse van f 21.000 of meer. Ten aanzien van de huur en
het bouwjaar geldt het tegenovergestelde; huurders met LH.S. zijn nu
ondervertegenwoordigd in de lage huurprijsklasse en in de oudere woningen.
Ook ten aanzien van de verdeling van de onderzoekspopulatie over de
variabele inkomensbron zijn de resultaten duidelijk; huurders met I.H.S.
verrichten naar verhouding in veel mindere mate betaalde arbeid en zijn
enigszins ondervertegenwoordigd in de kategorie pensioen/AO.W.. Daarentegen hebben I.H.S.-ontvangers (ongeacht hun inkomen) naar verhouding veel
vaker recht op een werkloosheidsuitkering in vergelijking met de huurders die
hun woning zonder I.H.S. bewonen. De verschillen ten aanzien van de kategorie
arbeidsongeschikt/overig zijn verwaarloosbaar klein.
Het in het model opgenomen interaktie-effekt behoeft enige toelichting.
Huurders die hun woning zonder I.H.S. bewonen, zijn naar verhouding sterker
vertegenwoordigd in woningen met een lage huur en in oudere wonin~en dan
op grond van deze afzonderlijk kenmerken te verwachten zou zijn. Het
interaktie-effekt versterkt dus de eerder gevonden verbanden.
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BIJLAGE II
DE HERKOMST VAN DE
ONDERZOEKSGEGEVENS EN DE NON-RESPONS
ANALYSE

In deze bijlage wordt de opzet en de uitvoering van het panelonderzoek
besproken. Vervolgens wordt via een korte non-respons ánalyse aandacht
besteed aan de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.
Om de ontwikkelingen en veranderingen in het gebruik van de LH.S. te kunnen
opsporen, wordt onderscheid aangebracht tussen een groep van LH.S.ontvangers en een kontrolegroer van qua inkomen vergelijkbare huurders die
geen LH.S. ontvangen maar we een inkomen onder de maximale inkomensgrens uit I.H.S.-regeling hebben. Hiertoe werd een steekproef getrokken uit het
het Woningbehoeftenonderzoek 1985/1986 (W.B.O.). Op deze wijze worden
twee meetpunten verkregen. Het W.B.O. is een in opdracht van het Ministerie
van V.R.O.M., door het C.B.S. uitgevoerd, steekproefonderzoek onder
huishoudens en potentiële huishoudens. Door middel van het W.B.O. wordt
statistische informatie verzameld over de huisvestinggsituatie, de woonuit~aven
en de gerealiseerde en de gewenste verhuizingen. In het totaal werden In het
W.B.O. 1985/1986 ruim vijftigduizend huishoudens ondervraagd.
Voor de te organiseren na-enquête waren niet alle vijftigduizend respondenten
beschikbaar. Hiervoor golden ten aanzien van de huurders met I.H.S. de
volgende beperkingen: 1) De respondenten moesten zich bereid verklaard
hebben om binnen twee jaar aan een vervolgonderzoek deel te nemen en 2) in
1985/1986 LH.S. ontvangen. Ten aanzien van de kontrole~roep van huurders
zonder LH.S. golden de volgende beperkingen: 1) een lnkomen onder de
maximale inkomensgrens uit de LH.S.-regeling, 2) het bewonen van een
huurwoning, 3) de bereidheid om aan een vervolgonderzoek deel te nemen en
4) geen I.H.S. ontvangen en ook geen aanvraag hiervoor hebben ingediend.
Op basis van bovenstaande criteria waren er uiteindelijk 4.011 adressen
beschikbaar.
Het c.B.S. was belast met de uitvoering van het veldwerk. De uiteindelijke
vraaggesprekken werden in januari 1988 in opdracht van het C.B.S. door het
onderzoeksbureau N.S.S. Marktonderzoek B.V. af~enomen.
Van de 4.011 huishoudens, verleenden uiteindelijk 3.279 hun medewerking.
De non-respons betrof al dus 732 (18,2%). Voor steekproefonderzoek is dit een
behoorlijk hoge resJ?ons. Deze hoge respons kan voor een belangrijk deel
verklaard worden mt het feit dat de respondenten bij de afname van het
W.B.O. 1985/1986 reeds hun medewerking aan een vervolgonderzoek hadden
toegezegd. Van de 732 non-respondenten werden 633 adressen verantwoord.
De belangrijkste redenen voor het niet afnemen van de vragenlijst waren het
feit dat de respondenten tot drie maal toe niet thuis waren (28%) en feit dat,
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Tabel 1 Reden non-respons panelonderzoek in 1988
abs_

reden non- respons
adres ni et bewoond
wel bewoond, persoon verhuisd
persoon niet thuis (meer dan 3 keer)
waarschijnlijk thuis, doet niet open
niet in staat mee te doen wegens:
-ziekte
-werkzaamedenlbezoelc
-taalmoei lijkheden
-andere omstandigheden
wil niet meedoen wegens:
-weigering/geen zin
-andere redenen
totaal
niet verantwoord
totaal
Bron:

\Ioningbehoeft~l

10

"

38

1
5

204

28

22

3

55
14

8

8

2
1

45

6

195
42

27

633

86,5

99

13,5

732

100,0

6

1988, O. T.B.-bewerking

ondanks eerdere toezeggingen, de medewerking aan het onderzoek geweigerd
werd (27%).
In tabel 2 wordt de aard van het adres van de respondenten en de nonrespondenten weergegeven. Zowel voor de respondenten (98%) als voor de
non-respondenten. (95%) geldt dat de overgrote meerderheid van de huishoudens in een woning of wooneenheid.gehuisvest is.
Tabel 2 De aard van het adres van de respondenten en non-respondenten in
1988
aard adres

respondenten

non- respondenten

woni ng/wooneenheid
woonschip, zomerhuis, woonwagen e.d.
hotel of ·pension
verpleegsters- ·of studentenhuis
andere woonruimte
bejaardentehuis
adres onvindbaar
slooppand of afg~roken

3209

600

totaal abs_

3278

Bron:

\IoningbehÇleft~l

1
1

15
19

6
5

33

12
6
4
633

1988, o. T.B. -bewerking

Vervolgens wordt aan de hand van verschillende variabelen vastgesteld of de
huishoudens- en woningkenmerken van de non-respondenten belangrijke
verschillen vertonen met de van de responsgroep. Hiervoor kunnen de gegevens
uit het W.B.O. 1985, die voor de gehele groep beschikbaar zijn, worden
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aangewend. Belangrijk zijn de variabelen die sterk samenhangen met de
individuele huursubsidie, zoals: het inkomen, de huur, de huishoudensgrootte
en de leeftijd. Overigens ontvangen de non-respondenten (48%) in 1985
ongeveer net zo vaak huursubsidie als de respondenten (50%).
Wanneer het belastbaar huishoudensinkomen in 1985 in beschouwing wordt
betrokken (tabel 3), dan valt op dat de lagere inkomensgroepen enigszins zijn
oververtegenwoordigd onder de non-respondenten; zo ontvangt 68% van de
non-respondenten een inkomen lager dan f 24.000,--per jaar, tegen 57% van de
respondenten.
Tabel 3 Belastbaar huishoudensinkomen van de respondenten en nonrespondenten in 1985 (%)
inkomen

..espondenten

non- .. espondenten

totaal

Tot 18.000
18.000 - 23.999
24.000 - 29.999
30.000 - 35.999
36.000 en mee ..

25
32

31
37
22
7
3

26
33
26
10
5

27
11
5

B.. on: WonirQbehoefte."anel 1988, O. T.B.·bewe .. kirQ

De totale procentuele verdeling wordt vrijwel niet beïnvloed door de genoemde
verschillen. Ditzelfde geldt ook voor de basishuur (tabel 4), waar de laagste
huren enigszins vaker voorkomen bij de non-respondenten.
Tabel4 Basishuur van de respondenten en de non-respondenten in 1985 (%)
basishw ..

.. espondenteri

non- .. espondenten

totaal

1
300
400
500
600
700

27
24
22
16
7
3

34

28
24
22
16
7
3

- 299
- 399
- 499
- 599
- 699
en mee ..

B.. on: WonirQbehoefte."anel 1988,

23
22
14
6
1

o. T.B.·bewe ..lcirQ

Er is slechts sprake van een zeer gering verschil in de gemiddelde leeftijd van
de hoofden van huishoudens tussen de twee groepen: 49,3 voor de respondenten en 48,5 voor de non-respondenten (zie ook tabel 5).
Ten aanzien van de grootte van het huishouden (tabel 6), kan worden
opgemerkt dat de ~oep non-respondenten licht is oververtegenwoordigd onder
de éénpersoonshUlshoudens.
,
Op basis van zowel de lage non-respons, de geringe verschillen tussen de
huishoudens- en woningkenmerken van de respondenten en de non-respon147

Tabel 5 Leeftijd hoofd huishouden van de respondenten en de non-responden..'
ten in 1985 (%)
Leeft i jd
<30
30 - ' 39
' 40 - 49
50 - 64
65 en ouder

non ~ respondenten

totaal

28
15
10
17
31

21
19
10
20

respondenten
.20
20
10
21
29

29

Bron: Woningbehoefterfl8llef 1988, 0: T.B.-bewerking

Tabel 6 Huishoudensgrootte van de respondenten en non-respondenten in
1985 (%)
.
huishoudensgrootte
1
2
3
4
5

persoon
personen
personen
personen
of meer personen

respondenten

non-respondenten

totaal

24
36

36
34

36

16
17
7

14
11
6

16
16
6

26

Bron: WoningPehoefterplllel 1988, O. T.B.-bewerking

denten ln 1985/1986,alswel van de geringe invloed van de non-respons op de
verdeling van de totale onderzoekspopulatie, lijkt de konklusie ~erechtvaarigd
dat de in dit onderzoeksrapport gepresenteerde onderzoeksbevmdingen een
goede afspiegeling vormen van het oorspronkelijke onderzoeksbestand en datde
non-respons de betrouwbaarheid van het onderzoek nauwelijks of niet
beïnvloed zal hebben.
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