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Samenvatting en conclusies
•

Het totaal aantal verhuringen van sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht lijkt zich, na
een periode van een daling, te stabiliseren. Vanaf 2016 lijkt de trend in de gepubliceerde
woningen – het aanbod waar de reguliere woningzoekende op kan reageren – niet veel te
veranderen. Bezien over de afgelopen drie jaar is er nog sprake van een lichte daling. Het aantal
verhuringen via directe bemiddeling bestemd voor specifieke doelgroepen is vrij constant.

•

Voor het eerst sinds lange tijd zijn er grote aantallen nieuwbouwwoningen aangeboden (via
loting). De verhuring van maar liefst 233 nieuwbouwappartementen aan met name starters
doorbreekt een patroon dat de sociale huurmarkt in de gemeente Utrecht de laatste jaren
domineerde: namelijk dat het aantal verhuringen voornamelijk plaatsvond op basis van de
bestaande voorraad. Het is de eerste keer dat er zoveel woningen via loting zijn verhuurd.

•

De druk op de Utrechtse sociale woningmarkt blijft hoog. De gemiddelde wachttijd op een
woning blijft gestaag toenemen. In de eerste helft van 2017 heeft de gemiddelde wachttijd voor
het eerst de grens van 10 jaar overschreden. Doorstromers hebben gemiddeld de hoogste
wachttijd van ruim 12 jaar. De gemiddelde wachttijd van starters is zelfs gestegen tot net geen
10 jaar. De wachttijd is het sterkst toegenomen onder woningzoekenden tussen 35 jaar en 65
jaar. De gemiddelde wachttijd van 65-plussers is minder sterk toegenomen.
De gemiddelde zoektijd van rond de 5 jaar is echter vrij constant.

•

De gemiddelde wachttijd zegt nog niets over de verdeling van de wachttijd. Ondanks de
toenemende gemiddelde wachttijd blijft het mogelijk ook met relatief weinig wachttijd een woning
te verkrijgen. Dit wordt echter wel steeds moeilijker. Zo geldt in 2014 dat voor een kwart van de
verhuringen een wachttijd van 5,5 jaar of minder nodig is. Kijken we hoe dat in de eerste helft van
2017 is, dan zien we dat voor een kwart van de verhuringen maximaal 7,7 jaar wachttijd nodig is.
Dat is ook een forse stijging.

•

Sinds 2016 vertoont de slaagkans niet langer een dalende trend en lijkt zich te stabiliseren. Dit
komt enerzijds doordat het aantal verhuringen niet meer afneemt. Anderzijds verandert het aantal
actief woningzoekenden op de Utrechtse sociale woningmarkt door de jaren heen nauwelijks.

•

De slaagkans van jongeren tot 23 jaar, starters op de woningmarkt, blijft laag. Vanwege hun
korte wachttijd is de kans op een woning klein, terwijl de woningvraag van jongeren groot is. Het
verloten van woningen vergroot de kansen van jongeren. Zo profiteren in het tweede kwartaal
van 2017 vooral starters van tweepersoonshuishoudens van het grote verlote aanbod van
nieuwbouwwoningen. Het verloten van woningen is echter nog incidenteel.
De slaagkans van 65-plussers is hoog, maar in verhouding minder hoog dan voorheen.

•

Een vergroting van het sociale aanbod door het aantrekken van nieuwbouw biedt in de toekomst
kansen voor een verlichting van de druk. Meer aanbod voor starters – zoals de oplevering van
genoemde nieuwbouwcomplexen – heeft echter voor de doorstroming geen effect.

•

Het aandeel niet-reguliere verhuringen, geregistreerd bij WoningNet, neemt sinds begin 2016
niet meer toe. Tot 2016 was er nog sprake van toenemende verdringing van de regulier
woningzoekende die zorgde dat de druk op de woningmarkt voor deze groep toenam. Dat neemt
niet weg dat vier op de tien woningzoekenden op niet-reguliere wijze aan een sociale huurwoning
komen – dus op basis van een urgentie of omdat zij tot een specifieke doelgroep behoren. Zes op
de tien woningzoekenden komen op de reguliere wijze via wachttijd of loting aan een woning.
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•

De leeftijdsverdeling van de nieuwe huurders is vanaf 2015 vrij stabiel, waarbij het aandeel
verhuringen aan de grootste groep van 23- tot 35-jarigen iets is gedaald en er in verhouding meer
verhuringen zijn gegaan naar woningzoekenden ouder dan 35 jaar. Door de jaren heen is de
grootste groep nieuwe huurders – doorgaans de helft of meer – alleenstaand.

•

De aanvangshuur ligt bij niet-reguliere toewijzingen lager. Van alle doelgroepen en urgenten
kennen stadsvernieuwingskandidaten in verhouding de hoogste aanvangshuren. Statushouders
en doelgroepen met het label wonen en zorg huren juist het vaakst in de lagere huurklassen.
Stadvernieuwingskandidaten betrekken over het algemeen grotere woningen dan de overige
doelgroepen. Woningzoekenden met een medisch label en statushouders betrekken in
verhouding veel vaker tweekamerwoningen.

•

De wetgeving van passend toewijzen heeft vanaf de invoering in 2016 de sociale
huurwoningmarkt sterk veranderd. Passend toewijzen heeft geleid tot een rigoureuze daling van
de aanvangshuur voor de primaire doelgroep, oftewel de huurtoeslaggerechtigden. Dit heeft de
betaalbaarheid van sociale huurwoningen in Utrecht verbeterd.

•

Passend toewijzen heeft daarmee een gunstige werking op het tegengaan van dure scheefheid.
Lage inkomens komen immers niet meer in aanmerking voor een woning met een hoge huur. De
invoering van de Europese staatssteunregeling per 2011 (90%-regeling, later 80-10-10%) zorgde
eerder al voor het tegengaan van goedkope scheefheid.

•

Voor de primaire doelgroep geldt dat de beschikbaarheid sinds passend toewijzen is gedaald.
Er zijn sinds 2016 steeds minder woningen aan hen verhuurd. Dit komt omdat de primaire
doelgroep groot is in omvang, terwijl de primaire doelgroep aangewezen is op een kleiner deel
van het woningaanbod – namelijk het goedkopere aanbod – dan voorheen. De positie van de
secundaire doelgroep op de sociale huurwoningmarkt (geen recht op huurtoeslag) is verbeterd.
Voor de secundaire doelgroep is de beschikbaarheid juist toegenomen; als gevolg van het
passend toewijzen komen zij voor relatief meer woningen in aanmerking.
Als we langer terugkijken, dan zien we dat in 2016 de beschikbaarheid voor de primaire
doelgroep bijna weer terug is op het niveau van 2012 en 2013. Vooral in 2014 en 2015 waren er
meer woningen beschikbaar voor de primaire doelgroep, die toen duurder kon huren. Het is nog
te vroeg om te bepalen hoe dit zich in 2017 gaat ontwikkelen.

•

Ondanks de vergrijzing neemt het aantal inschrijvingen van 55-plussers – en dan vooral 75plussers – de laatste jaren licht af. Met name de groep senioren van 75 jaar en ouder heeft een
specifieke woningvraag (zoals de toegankelijkheid van woningen). Bij senioren tussen 65 en 75
jaar is dit al minder vaak het geval en de positie van 55 tot en met 64-jarigen op de woningmarkt
lijkt nog meer op die van de overige, ‘jongere’ woningzoekenden.

•

Paradoxaal genoeg reageren meer en meer woningzoekenden jonger dan 65 jaar op woningen
met voorrang 65+. In de eerste helft van 2017 is slechts 11% van de reacties afkomstig van 65plussers en 89% van andere, jongere woningzoekenden. Bovendien wordt uiteindelijk aan een
aanzienlijk deel van de voorrang 65+-woningen – namelijk 45% – toegewezen aan
woningzoekenden jonger dan 65 jaar. Om hierover een beter beeld te krijgen, is nader onderzoek
naar de woonwensen van senioren en de kwaliteit van het aanbod nodig.

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Utrecht, zomer 2017 | www.woningnet.info
blz. 6

Inleiding

Voor u ligt het verslag van de stand van de sociale huurwoningmarkt in de gemeente Utrecht met
geactualiseerde gegevens tot de zomer 2017. In 2014 werd de eerste rapportage kengetallen
woonruimteverdeling naar de raadscommissie Stad en Ruimte verstuurd. In deze rapportage werd
een overzicht gegeven van de actuele situatie op de markt voor sociale huurwoningen in Utrecht. Het
doel was met name om de druk op de woningmarkt te kunnen bepalen. Er is destijds afgesproken om
deze rapportage jaarlijks te actualiseren en te gebruiken bij het monitoren van het gemeentelijke
woonbeleid.
In deze actualisering worden achtereenvolgens de volgende ontwikkelingen behandeld: het aantal
verhuringen van sociale huurwoningen, de ontwikkeling van de zoektijd en de wachttijd, het aantal
actief woningzoekenden, de slaagkans, het aantal verlote woningen en het aandeel urgenten.
Daarnaast wordt er dieper ingegaan op actuele thema’s, te weten: druk op de woningmarkt, passend
toewijzen en senioren.

1.

Stand van de woningmarkt

1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van diverse indicatoren de stand van de Utrechtse sociale
woningmarkt weergegeven. Dit hoofdstuk laat zien welke trends er te onderscheiden zijn.
Wat is het verloop van het aantal verhuringen? Aan wie worden deze verhuringen toegewezen en is
dit in de afgelopen drie jaar veranderd? Welke woningen worden verhuurd? Wie zijn er actief op zoek
naar een nieuwe woning en wat is hun slaagkans? Ook wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de
wacht- en zoektijd die een woningzoekende nodig heeft om een woning toegewezen te krijgen.
Om deze vragen te beantwoorden wordt gekeken naar de kwartaaltrends op de sociale
huurwoningmarkt gedurende de laatste drie jaar. Welke nieuwe ontwikkelingen in de sociale
huurwoningmarkt zien we in het bijzonder in het afgelopen jaar – de periode 1 juli 2016 en 1 juli 2017
– vergeleken met de stand zoals die in het rapport van vorig jaar is beschreven? Welke
ontwikkelingen zijn er recentelijk in de eerste helft 2017 zijn er gaande?

1.2

Trends in verhuringen

In de rapportage van zomer 2016 is geconstateerd dat de daling van het aantal verhuurde sociale
huurwoningen in Utrecht doorzet. Een jaar later, in de zomer van 2017, is het beeld iets veranderd en
lijkt het aantal verhuringen per kwartaal zich te stabiliseren. Het afgelopen jaar – de periode 1 juli 2016
en 1 juli 2017 – kenmerkt zich vooral door forse schommelingen in het aantal verhuringen per
kwartaal, zoals figuur 1.1 laat zien.
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In deze figuur worden de aantallen verhuringen per kwartaal weergegeven over de afgelopen drie jaar
1
– vanaf het derde kwartaal van 2014 tot en met het tweede kwartaal van 2017.
Tot en met het eerste kwartaal van 2016 is er sprake van een dalende trend. In 2016 treedt een
verandering op en nemen de verhuringen toe in enkele kwartalen. De eerste helft van 2017 kent een
grillig verloop. In het eerste kwartaal van 2017 daalt het aantal verhuringen tot slechts 459.
Vervolgens is er een piek van 657 verhuringen in het tweede kwartaal van 2017. In de eerste helft van
2017 bedraagt totaal het aantal verhuurde sociale huurwoningen 1.116.
De spectaculaire stijging in het tweede kwartaal van 2017 komt grotendeels door de verhuringen van
233 nieuwbouwappartementen aan voornamelijk starters in de nieuwe complexen Lux et Pax en De
Trip van Jebber. Daarvóór is er niet veel nieuwbouw geweest die het aantal verhuringen heeft kunnen
doen toenemen. De oplevering van deze grote nieuwbouwcomplexen doorbreekt een patroon dat de
sociale huurmarkt in de gemeente Utrecht de laatste jaren domineerde: namelijk dat het aantal
verhuringen voornamelijk plaatsvond op basis van de bestaande voorraad.
Als we het tweede kwartaal van 2017 niet meenemen, dan zien we een stabilisering. Over drie jaar
bezien – van 1 juli 2014 tot 1 juli 2017 – is nog steeds een lichte daling waar te nemen in het aantal
verhuurde sociale huurwoningen in Utrecht.
Tenslotte bekijken we de ontwikkeling per kalenderjaar. In 2014 bedraagt het totaal aantal verhuurde
sociale woningen in de gemeente Utrecht 2.787. In 2015 is dit gedaald tot 2.415. In 2016 neemt dit
verder af tot 2.254 verhuringen. Als we de eerste helft van 2017 dus nog buiten beschouwing laten,
dan is het aantal verhuringen verder afgenomen.
Figuur 1.1

Totaal aantal verhuringen en trend van sociale huurwoningen

De afname van het aantal verhuurde sociale huurwoningen in de afgelopen drie jaar is een indicatie
dat de druk op de sociale huurmarkt in Utrecht hoog blijft. De druk op de sociale huurmarkt hangt ook
af van het aanbod, aan welke woningzoekenden de woningen verhuurd worden en aan de
ontwikkelingen in de vraag, de wachttijd en slaagkansen. Dit wordt hier onderzocht.

1

In deze rapportage zijn de verhuringen van Place2BU niet opgenomen. Het gaat hier om totaal 485 zelfstandige
eenkamerstudio’s die tussen mei en september 2017 zijn verhuurd. Place2BU is het woonproject van Mitros en
Portaal om jongeren tussen de 23 en 28 jaar tezamen met statushouders en woningzoekenden afkomstig uit de
maatschappelijke opvang te huisvesten. In de genoemde periode gaat het om 364 verhuringen aan jongeren, 35
verhuringen aan (eveneens jonge) statushouders en 86 verhuringen aan woningzoekenden uitstroom
2
maatschappelijke opvang. De studio’s hebben een oppervlakte van 21m en een huurpijs van €451 per maand.
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Het totaal aantal verhuringen is opgebouwd uit het aantal gepubliceerde woningen en het aantal
bemiddelde woningen. Gepubliceerde woningen worden via de media aangeboden. Dat wil zeggen:
op de website geadverteerd. Woningzoekenden kunnen op het aanbod reageren. De meerderheid van
de gepubliceerde woningen wordt toegewezen op basis van de woon-inschrijfduur – de wachttijd –
van de woningzoekenden. Een doorgaans veel kleiner deel van de woningen wordt verloot. Daarnaast
bestaat het totaal aantal verhuringen uit het aantal verhuringen van woningen dat via directe
bemiddeling tot stand komt. Bij bemiddelde woningen gaat het met name om de huisvesting van
specifieke doelgroepen.
We kunnen ook redeneren vanuit de woningzoekende en een onderscheid maken tussen reguliere
woningzoekenden en niet-reguliere woningzoekenden. Reguliere woningzoekenden zijn
woningzoekenden die een woning toegewezen krijgen op basis van hun woon-inschrijfduur (de
wachttijd) of, als de woningen via het lotingmodel zijn aangeboden, omdat zij zijn ingeloot. Reguliere
woningzoekenden kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor woningen die via de website
gepubliceerd zijn. Niet-reguliere woningzoekenden krijgen een woning toegewezen op basis van een
urgentie, bijvoorbeeld omdat zij tot een specifieke doelgroep behoren. In paragraaf 1.10 wordt daar
dieper op in gegaan. Niet-reguliere woningzoekenden krijgen in veel gevallen via directe bemiddeling
een woning toegewezen. Echter, in een aantal gevallen komen zij ook in aanmerking voor woningen
die gepubliceerd zijn via de website.
Om te bepalen of de druk op de woningmarkt daadwerkelijk toeneemt, kan gekeken worden wat de
positie is voor de reguliere (niet-urgente) woningzoekende op de sociale huurwoningmarkt in de
gemeente Utrecht. Woningen die aan niet-reguliere woningzoekenden worden toegewezen, worden
aan de reguliere markt onttrokken. Hoe meer verhuringen aan niet-reguliere woningzoekenden plaats
vinden, des te minder woningen beschikbaar zijn om te publiceren op de website en aan te bieden
aan de reguliere woningzoekenden. Het gevolg hiervan is dat de druk op de sociale huurwoningmarkt
voor reguliere woningzoekenden toeneemt.
Hoe verhouden de woningen die via publicatie zijn verhuurd – het aanbod voor de reguliere
woningzoekende – zich tot de verhuringen via directe bemiddeling? Figuur 1.2 laat zien dat de
ontwikkeling in het aantal gepubliceerde verhuringen onderhevig is aan dezelfde schommelingen van
de totaaltrend van figuur 1.1. Daarentegen kent de trend van de verhuringen via bemiddeling een
eigen dynamiek. Zo nemen vanaf het vierde kwartaal van 2014 de bemiddelingen toe en stabiliseren
de aantallen zich tot en met het vierde kwartaal van 2016. In de eerste helft van 2017 zien we weer
een dalende trend. Onder meer het aantal verhuringen van statushouders kent dan een afname (Later
in paragraaf 1.11 wordt nader ingegaan op de verhuringen aan doelgroepen).
Als we kijken naar de verhoudingen, dan zien we dat tot het derde kwartaal van 2015 hoogstens een
kwart van de verhuringen via bemiddeling is toegewezen. Vervolgens gaat de afname van het aantal
gepubliceerde woningen in de tweede helft van 2015 gepaard met een wat hoger aandeel bemiddelde
woningen – tot zelfs 33% in het vierde kwartaal van 2015. In 2016 lig het aandeel bemiddelingen rond
27%, in het eerste kwartaal van 2017 op 30%. Dit kan duiden op een toegenomen druk op de
woningmarkt. Andersom kan een afname van het percentage bemiddelingen duiden op een afname
van de druk. In figuur 1.2 zien we een piek van het aantal gepubliceerde verhuringen in het tweede
kwartaal van 2017 die – in combinatie met een dalende trend in het aantal verhuringen via
bemiddeling – het aandeel directe bemiddeling laat zakken tot slechts 13%. Hiermee zijn er in
verhouding meer woningen vrijgekomen voor de reguliere woningzoekende dan in jaren daarvoor.
In welke mate dit van invloed is op de druk op de Utrechtse woningmarkt behandelen we later in onder
meer paragraaf 1.8 over de wachttijd en paragraaf 2.2 over reguliere en niet-reguliere
woningzoekenden.
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Figuur 1.2

1.3

Aantal verhuringen publicatie (media) en bemiddeling

Verhuringen aan doorstromers en starters

Een doorstromer laat bij een verhuring een woning achter op de woningmarkt. Een starter is nieuw op
de woningmarkt en laat geen woning achter. In figuur 1.3 is het totaal aantal verhuringen tussen het
derde kwartaal van 2014 en tweede kwartaal van 2017 aan doorstromers en starters weergegeven.
De meeste woningen worden aan starters verhuurd. Ongeveer twee van de drie woningen wordt aan
hen toegewezen. De verhouding tussen het aantal verhuringen aan doorstromers en starters is
redelijk stabiel. Naarmate er minder woningen aan doorstromers worden verhuurd en meer aan
starters, komen er minder woningen vrij. Het gevolg hiervan is dat het aanbod minder wordt. Hierdoor
wordt de druk op de woningmarkt voor de reguliere woningzoekende vergroot. In het tweede kwartaal
van 2017 worden relatief veel woningen aan starters verhuurd (76%) door de oplevering van de
eerder genoemde nieuwbouwcomplexen. Het aantal verhuringen aan doorstromers is zoals figuur 1.3
laat zien echter eveneens toegenomen, zij het in bescheiden mate.
Figuur 1.3

Aantal verhuringen naar label woningzoekende
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1.4

Verhuringen naar leeftijdklassen

Relatief veel woningen worden toegewezen aan de jonge leeftijdsgroep tussen 23 tot 35 jaar (figuur
1.4). Tot 2015 wordt minstens de helft van alle woningen toegewezen woningzoekenden tussen 23 en
tot 35 jaar. In de periode daarna neemt dit af tot rond of onder de 50%. Logischerwijs is er in die
periode een stijging van het aandeel verhuringen aan woningzoekenden in de andere
leeftijdscategorieën, van met name 35-45 jaar en 45-55 jaar. Voor zowel jongeren tot 23 jaar als 65plussers geldt dat het aantal verhuringen veel kleiner is en daardoor een grillig verloop kent.
In het tweede kwartaal 2017 is dit doorbroken en is het aandeel 23-35 jarigen weer fors gestegen tot
maar liefst 65%. Ook hier speelt de verhuur van nieuwbouwbouwwoningen van Jebber – overwegend
starterswoningen – een rol. Als gevolg daarvan zijn in het tweede kwartaal 2017 zowel in verhouding
als absoluut minder woningen toegewezen aan woningzoekenden ouder dan 35 jaar.
De verschuiving in leeftijd kan gevolgen hebben voor de gemiddelde wachttijd. In paragraaf 1.7 wordt
nader bekeken wat de gevolgen zijn van deze veranderingen voor de gemiddelde wachttijd.

Figuur 1.4

1.5

Aandeel verhuringen naar leeftijdsklasse

Verhuringen naar huishoudentype

Figuur 1.5 laat het aandeel toewijzingen naar huishoudentype per kwartaal zien.
Eenpersoonshuishoudens vormen de grootste groep huurders. Hun aandeel slinkt in sommige
perioden slinkt en wordt in andere perioden weer wat groter. Zo betrof tot 2015 het aandeel
verhuringen aan eenpersoonshuishoudens ongeveer 60% van alle verhuringen. In de eerste helft van
2015 is dit afgenomen tot ongeveer de helft van alle woningen. Deze verandering heeft deels te
maken met de aanpassing van de bezettingsnorm in 2014. Eenpersoonshuishoudens komen niet
meer in aanmerking voor eengezinswoningen en grote woningen. Naast regelgeving is het
woningaanbod van grote invloed. We zien dat in het eerste kwartaal in 2016 weer relatief veel
woningen worden toegewezen aan eenpersoonshuishoudens. Daarna wordt het weer minder, om
weer te stijgen tot 67% in het tweede kwartaal van 2017 – wederom is hier de invloed van de
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nieuwbouw van Jebber zichtbaar. Kortom, de grootste groep nieuwe huurders is alleenstaand, het
aandeel varieert tussen de 50% en 60%.
Het aandeel tweepersoonshuishoudens ligt gemiddeld tussen de 10% en 12%. Het aandeel gezinnen
fluctueert in hoge mate. Het percentage toewijzingen aan kleine gezinnen met één kind varieert
tussen de 4% en 8%. Er worden in verhouding meer woningen verhuurd aan gezinnen met twee
kinderen; zo tussen 8% tot 12%. In het tweede kwartaal van 2017 waren er relatief weinig verhuringen
aan gezinnen zoals figuur 1.5 laat zien.
Figuur 1.5

1.6

Aandeel verhuringen naar huishoudentype

Verhuringen naar aantal kamers en woningtype

In figuur 1.6 is het aantal verhuringen per kwartaal te zien naar het aantal kamers van de woning. De
meeste verhuringen betreffen twee- en driekamerwoningen. Het aandeel driekamerwoningen is vrij
constant. In 2015 en 2016 werden er in verhouding minder tweekamerwoningen verhuurd dan
daarvoor. In 2017 trekt dit bij. In het tweede kwartaal 2017 zijn er ongeveer evenveel
tweekamerwoningen (35%) en driekamerwoningen (42%) toegewezen. Het percentage
eenkamerwoningen is laag en beweegt zich tussen de 3% en 6%. Vanaf het tweede kwartaal 2016 is
rond een kwart van alle verhuringen een vierkamerwoning. In het tweede kwartaal 2017 is dit gedaald
tot 16%. Grote woningen van vijf kamers of meer vormen een klein deel van de verhuringen. In het
tweede kwartaal 2017 is dit niet meer dan 2%.
In figuur 1.7 is het aandeel verhuringen per kwartaal naar woningtype weergegeven. De meeste
verhuringen zijn appartementen. Het aandeel appartementen fluctueert en vertoont ogenschijnlijk een
licht dalende trend over de jaren heen. Tegelijkertijd worden er vanaf 2015 relatief meer
eengezinswoningen verhuurd (15% tot 20%). Het tweede kwartaal van 2017 levert een afwijkend
beeld op en suggereert dat er relatief weinig appartementen en relatief veel benedenwoningen en
‘overige woningtypen’ zijn verhuurd. In de praktijk zijn dit echter grotendeels de
nieuwbouwappartementen van Jebber die op deze wijze zijn geregistreerd. Vóór het schrijven van
deze rapportage kon dat niet worden gecorrigeerd in het systeem. Het aandeel appartementen is dus
eerder gelijk gebleven en niet afgenomen. Er zijn in dit kwartaal in verhouding weinig
eengezinswoningen verhuurd.
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Figuur 1.6

Aandeel verhuringen naar aantal kamers

Figuur 1.7

Aandeel verhuringen naar woningtype

1.7

Verhuringen naar huurklasse

De ontwikkeling van netto huurprijs die nieuwe huurders gaan betalen bij toewijzing in klassen is in
2
figuur 1.8 weergegeven . Tot en met het vierde kwartaal 2015 domineert de hoogste sociale
huurklasse met een aanvangshuur (netto huur) vanaf de ‘hoge’ aftoppingsgrens tot de maximale
sociale huurgrens. In sommige kwartalen beslaat dit de helft van alle verhuurde sociale huurwoningen.
Slechts een kwart tot een derde zijn woningen met een relatief lage kale huur tot de ‘lage’
aftoppingsgrens.
2

Dit is de netto huur na eventuele korting/verlaging van de aanvangshuur als er sprake is van een tweehurenbeleid. Huurtoeslag
zit hier (nog) niet in deze berekening. De bedragen van de grenzen van de huurklassen worden elk jaar aangepast. Bijlage 3
geeft een overzicht van de huurgrenzen voor elk jaar.
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Als in 2016 de regelgeving van passend toewijzen wordt ingevoerd, vindt in de ontwikkeling van de
aanvangshuren een grote verschuiving plaats. Een meerderheid van de verhuringen van 60% kent
dan een aanvangshuur tot de ‘lage’ aftoppingsgrens. Het aandeel verhuringen met een hoge
aanvangshuur tot de maximale sociale huurgrens is geslonken naar een kwart of minder. Het lage
aandeel verhuurde woningen met de laagste aanvangshuur tot de kwaliteitskortingsgrens trekt iets
aan. Het afgelopen jaar neemt het aandeel in de hoogste sociale huurklasse langzaam maar zeker
toe. In het vierde kwartaal van 2016 is het aandeel verhuringen tussen de ‘lage’ en hoge’
aftoppingsgrens gegroeid ten koste van de woningen onder de ‘lage’ aftoppingsgrens. Opvallend is de
verdeling in het vierde kwartaal van 2017. Dit is een direct gevolg van de nieuwbouw: de
aanvangshuur van de nieuwbouwwoningen bevindt zich grotendeels in de huurklasse tussen beide
aftoppingsgrenzen, terwijl ook een aanzienlijk aantal nieuwbouwwoningen zich in het hoogst
huursegment tot de maximale sociale huurgrens bevindt. Op de invloed van de passendheidsnorm
wordt verder ingegaan in hoofdstuk 3.

Figuur 1.8

1.8

Aandeel verhuringen naar netto huurklasse

Wachttijd en zoektijd

Om te bepalen of de druk op de woningmarkt toeneemt wordt niet alleen naar het aantal verhuringen
gekeken. Om de druk op de woningmarkt vanuit verschillende perspectieven te benaderen, wordt ook
gekeken naar de wachttijd en zoektijd. Beiden zijn een goede indicator wanneer men iets wil zeggen
over de druk op de woningmarkt.
De toewijzing aan regulier woningzoekenden vindt plaats op basis van de wachttijd of gaat via loting.
In deze paragraaf over wachttijd wordt uitsluitend gekeken naar de woningen die op basis van
wachttijd zijn verhuurd via het ‘aanbodmodel’. Woningen verhuurd via het lotingmodel (waaronder de
lotingwoningen van de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2017) worden buiten beschouwingen
gelaten, omdat wachttijd daar immers juist geen rol speelt en het lot bepaalt.
3

De wachttijd wordt bepaald door de inschrijftijd en de woonduur . De gemiddelde wachttijd neemt
gestaag toe zoals figuur 1.9 laat zien. De wachttijd is in het tweede kwartaal van 2014 gemiddeld 7,9
3

Vanaf 1 januari 2007 geldt het volgende: Iedereen krijgt bij inschrijving de inschrijfdatum als wachttijd op de registratie. Vanaf
dat moment bestaat er bij nieuwe inschrijvingen geen verschil meer tussen doorstromers en overige woningzoekenden, voor
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jaar. In het eerste kwartaal van 2016 overschrijdt de gemiddelde wachttijd de 10 jaar. Vervolgens daalt
deze tot 9,2 jaar in het vierde kwartaal van 2016. In 2017 vindt echter weer een sterke toename
plaats. In het tweede kwartaal van 2017 is de wachttijd met gemiddeld 10,5 jaar hoog.
Doet zich eenzelfde trend voor wat betreft zoektijd? De gemiddelde zoektijd is de tijd tussen de eerste
reactie en de toewijzing van de woning. Een toenemende gemiddelde wachttijd en toenemende
zoektijd kunnen het gevolg zijn van een kleiner aanbod en een toenemende vraag. De zoektijd is
gedurende de onderzoeksperiode inderdaad toegenomen (figuur 1.9). Daar waar de wachttijd in 2017
fors is toegenomen, blijft de zoektijd constant rond gemiddeld 5 jaar. Kortom, woningzoekenden
hebben meer wachttijd nodig om een woning te verkrijgen, maar het is niet zo dat zij daarvoor ook
langer hebben moeten zoeken.
Figuur 1.9

Wachttijd en zoektijd aanbodmodel

Wanneer ook de wachttijd van lotingwoningen wordt meegenomen in de berekening van de
gemiddelde wachttijd, dan bedraagt deze in het tweede kwartaal 2017 9,5 jaar. Dat is een stuk lager
dan wanneer alleen naar het aanbodmodel wordt gekeken. Immers, bij loting is de kans op een
woning voor woningzoekenden met een lage wachttijd even hoog als die met een hoge wachttijd.
Logischerwijs wordt de totale gemiddelde wachttijd minder. Dit effect is goed merkbaar als er veel
woningen via loting worden verhuurd zoals in het tweede kwartaal van 2017. In paragraaf 1.10
behandelen we meer ontwikkelingen aangaande lotingwoningen.
Het ligt voor de hand dat de wachttijd voor starters korter is dan voor doorstromers. Uit figuur 1.10
blijkt dat de gemiddeld wachttijd voor doorstromers schommelt tussen de 9 en 12 jaar. In 2016 daalde
de wachttijd voor doorstromers nog licht, maar in de eerste helft van 2017 is de wachttijd weer
gestegen tot gemiddeld wel 12,2 jaar.
De wachttijd voor starters is even hard gestegen. In drie jaar tijd is de wachttijd eveneens drie jaar
toegenomen: van ruim 7 jaar in het derde kwartaal van 2014 tot 10,1 jaar in het eerste kwartaal 2017.
In het tweede kwartaal 2017 daalt de wachttijd sinds lange tijd (tot 9,6 jaar). Na een periode van
nivellering is het verschil in wachttijd tussen starters en doorstromers in de eerste helft van 2017 weer
iets groter geworden.

wat betreft de berekening van wachttijd. Voor doorstromers die vóór 1 januari 2007 al ingeschreven stonden geldt ofwel 40%
van hun woonduur als wachttijd ofwel de inschrijftijd als wachttijd (de meeste gunstige berekening).
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Figuur 1.10

Gemiddelde wachttijd aanbodmodel naar label woningzoekende

Figuur 1.11 laat de gemiddelde zoektijd zien uitgesplitst naar starters en doorstromers. In tegenstelling
tot de wachttijd, zijn er bij zoektijd ten eerste veel minder verschillen tussen starters en doorstromers.
Ten tweede geldt niet dat doorstromers per definitie langer zoeken. Zo zoeken in het eerste en tweede
kwartaal van 2017 starters zelfs langer (rond 5,5 jaar) dan doorstromers (tussen 4 en 5 jaar). Een
directe verklaring is hiervoor niet te geven.
De gestage stijging van de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde zoektijd onder zowel doorstromers
als starters laat zien er minder sociale huurwoningen beschikbaar komen en dat een woningzoekende
daardoor een langere tijd nodig heeft om een geschikte huurwoning te vinden.

Figuur 1.11

Gemiddelde zoektijd aanbodmodel naar label woningzoekende
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Wat zijn opvallende verschillen tussen leeftijdscategorieën als het gaat om de ontwikkelingen in de
wachttijd en de zoektijd van de laatste drie jaar? Ten eerste blijft de wachttijd van de kleinste groep
van jongeren tot 23 jaar relatief laag. Dat is gemiddeld 3 jaar. De gemiddelde wachttijd neemt voor
deze groep sterk niet zozeer toe, maar fluctueert eerder als gevolg van het kleine aantal verhuringen
per kwartaal.
Ten tweede is de wachttijd van de grootste groep van 23-35 jarigen heel geleidelijk toegenomen: van
7,5 jaar in het derde kwartaal 2014 tot 9 jaar in het tweede kwartaal 2017.
Ten derde zien we dat de grootste toename van de wachttijd heeft plaatsgevonden onder de groepen
die bij toewijzing ouder zijn dan 35 jaar en jonger dan 65 jaar. De wachttijd voor deze groep is in de
afgelopen drie jaar gestegen van gemiddeld 9 naar 12 jaar. Dat is fors boven het totale gemiddelde
van 10,5 jaar (tweede kwartaal 2017). De wachttijd van 65-plussers blijft bovengemiddeld, maar is
minder sterk toegenomen. Vanaf 2016 hebben de leeftijdsgroepen tussen 35 en 65 jaar ongeveer
dezelfde wachttijd of, in enkele kwartalen, zelfs een hogere wachttijd dan 65-plussers.
Een hoge wachttijd onder een bepaalde groep woningzoekenden hoeft niet te beteken dat vooral deze
groep te maken heeft met de hoge druk op de woningmarkt. Zo is het logisch dat oudere
woningzoekenden meer wachttijd hebben kunnen vergaren dan jongere woningzoekenden. Daarom is
het interessant om te onderzoeken hoe lang de verschillende leeftijdsgroepen op zoek zijn naar een
woning. Dan valt op dat woningzoekenden ouder dan 65 jaar een relatief lage zoektijd hebben die
bovendien vrij stabiel is: circa 2 tot 3 jaar. De zoektijd is in de onderzoeksperiode het hoogst onder
woningzoekenden tussen 35 en 55 jaar (tussen 5 en 7 jaar). In het tweede kwartaal van 2017 zien we
een sterk stijgende zoektijd van 35-55 jarigen en een sterk dalende zoektijd van 23-35 jarigen. Voor
iedere leeftijdscategorie geldt echter dat de zoektijd per kwartaal behoorlijk varieert.
Hoe verhouden de gegevens over de verhuringen zich tot het potentieel woningzoekenden? Om te
zien wat de veranderingen betekenen voor de actief woningzoekenden wordt hieronder ingegaan op
de omvang van de actief woningzoekenden en wordt gekeken naar de slaagkans.

1.9

Actief woningzoekenden en slaagkans

Het aantal actief woningzoekenden geeft aan hoeveel ingeschreven woningzoekenden daadwerkelijk
op zoek zijn naar een woning. Zij hebben binnen een kwartaal minimaal 1 keer gereageerd. Figuur
1.12 laat zien dat het aantal actief woningzoekenden de afgelopen drie jaar redelijk stabiel is. In 2015
is er een lichte afname, maar daar staat weer een lichte toename in 2016 tegenover. Ook in de
verschillende leeftijdscategorieën is het aantal actief woningzoekenden stabiel. De grootste groep
actieven zijn 23-35 jarigen.
De kans die een woningzoekende heeft om een woning te bemachtigen, wordt uitgedrukt in
slaagkans. De slaagkans geeft de verhouding weer tussen het aantal verhuringen via de website (de
geslaagden) en degenen die in dezelfde periode reageerden op de aangeboden woningen via de
website (de actief woningzoekenden). Dit zijn zowel woningen die worden toegewezen op basis van
wachttijd als woningen die worden verloot.
De afgelopen anderhalf jaar vertoont de slaagkans niet langer meer de dalende trend waarvan nog
wel in 2014 en 2015 sprake was. Er is eerder sprake van een stabilisering (figuur 1.13). Het tweede
kwartaal van 2017 vertoont daarbij een (forse) stijging van de slaagkans door de oplevering van de
nieuwbouwcomplexen. Laten we die uitschieter buiten beschouwing en kijken we naar de kleine drie
jaar ervoor, dan zien we de slaagkans gestaag afnemen.
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Figuur 1.12

Aantal actief woningzoekenden per kwartaal

Figuur 1.13

Slaagkans in % per kwartaal

Zoals hierboven is geconstateerd, is het aantal actief woningzoekenden de laatste jaren redelijk
stabiel. Dit betekent dat de afname van de slaagkans tot 2016 vooral het gevolg is geweest van de
afname van het aantal verhuringen via de website. Met andere woorden: eenzelfde aantal
woningzoekenden is op zoek naar een woning binnen een steeds kleiner wordend aanbod. Aan het
begin van 2016 lijkt er sprake te zijn van een kentering. In het eerste en tweede kwartaal van 2016 zijn
er meer woningen verhuurd dan in de laatste twee kwartalen van 2015. Is er in het tweede kwartaal
van 2017 nog een afname van het aantal verhuringen, in het tweede van 2017 een grote toename
door de oplevering van de nieuwbouwwoningen. Ook hier is vooral het aanbod bepalend de
slaagkans.
Wat betekent bovenstaande ontwikkeling van de slaagkans voor doorstromers en starters? In het
algemeen geldt: doorstromers hebben een hogere slaagkans dan starters. Aan het begin van de
onderzoeksperiode (derde kwartaal 2014) liggen de slaagkansen van starters en doorstromers dicht
bij elkaar, zoals figuur 1.14 laat zien. Daarna is het verschil groter geworden. Dit past ook in het beeld
van de toegenomen gemiddelde wachttijd. Doorstromers hebben over het algemeen een hogere
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gemiddelde wachttijd dan starters. Het tweede kwartaal van 2017 laat beeld van een geheel andere
orde zien. De slaagkans is onder starters hoger dan onder doorstromers. Het aanbod van
(nieuwbouw-) starterwoningen was immers buitengewoon hoog.

Figuur 1.14

Slaagkans in % naar label woningzoekende

In figuur 1.15 is de slaagkans van woningzoekenden naar leeftijd uiteengezet. Over het algemeen
geldt: hoe ouder de woningzoekende, hoe hoger de kans van slagen. Dit heeft, naast de mogelijkheid
tot het opbouwen van een langere wachttijd, te maken met het aantal actief woningzoekenden per
leeftijdscategorie ten opzichte van het aantal verhuringen per leeftijdscategorie.
65-plussers hebben nog steeds de hoogste slaagkans. Het aandeel actief woningzoekenden van 65
jaar en ouder bedraagt in dat kwartaal 3%. Het aandeel verhuringen aan 65-plussers is 7% en dat is
hoger dan dat je zou verwachten op basis van hun ‘activiteit’. Tegelijkertijd illustreert de figuur dat de
slaagkans van 65-plussers het afgelopen jaar – vanaf het derde kwartaal van 2016 – is afgenomen.
Het gat met jongere woningzoekenden is kleiner geworden.
De slaagkans van woningzoekenden jonger dan 35 jaar is doorgaans relatief laag. Zij vormen
verreweg de grootste groep actieve woningzoekenden: sinds 2015 is twee derde jonger dan 35 jaar.
Het aantal verhuringen aan woningzoekenden jonger dan 35 jaar is tot begin 2017 niet toegenomen,
waardoor het voor deze groep lastig blijft om te slagen in hun zoektocht naar een nieuwe woning.
Vooral voor jongeren tot 23 jaar blijft de slaagkans buitengewoon laag.
Echter, de toename van het aantal verhuringen aan starters in het tweede kwartaal van 2017 zien we
terug in de ontwikkeling van de slaagkans van woningzoekenden jonger dan 35 jaar: die nam voor het
eerst sinds jaren toe. Ook hier is de nieuwbouw de verklarende factor.
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Figuur 1.15

Slaagkans in % naar leeftijdscategorie

1.10 Loten
Vanaf 2013 vindt de verdeling van het aantal sociale huurwoningen niet meer uitsluitend plaats op
basis van inschrijftijd van de woningzoekenden. Een deel van het aanbod wordt namelijk ook verloot.
Het lotingmodel biedt vooral een kans voor jongeren en starters op de woningmarkt die nog geen
inschrijftijd hebben kunnen opbouwen.
In het afgelopen jaar – dat wil zeggen de periode vanaf 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 – zijn er totaal 355
sociale huurwoningen via loting verhuurd. Lotingwoningen vormen daarmee 16% van het totaal aantal
verhuurde sociale huurwoningen. Het aandeel lotingwoningen is daarmee het hoogst sinds de
invoering. Dit komt grotendeels door de uitschieter in het aanbod van lotingwoningen in het tweede
kwartaal van 2017 in de nieuwe complexen Lux et Pax en De Trip van Jebber. Deze complexen voor
starters zijn goed voor de verhuring van 233 nieuwbouwappartementen in dat kwartaal, precies twee
derde van het totaal van lotingwoningen. Figuur 1.16 laat duidelijk deze piek in het meest recente
kwartaal zien.
Eveneens zichtbaar is dat in het eerste lotingjaar – de periode vanaf 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 – het
aandeel lotingwoningen op het totaalaanbod van sociale huur nog relatief hoog was. Er werden in dat
jaar totaal 295 woningen via het lotingmodel toegewezen; 10% van alle verhuringen, per kwartaal
tussen de 50 en 100 woningen. In de jaren daaropvolgend daalde het aantal lotingwoningen tot tussen
de 4% en 6% van het totaalaanbod per jaar; tussen de 20 en 40 woningen per kwartaal. De oplevering
van grote nieuwbouwcomplexen zoals in het tweede kwartaal van 2017 is in die zin van grote invloed
op de trend.
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Figuur 1.16

Aantal verhuringen via loting naar kwartaal

Het overgrote deel van de lotingwoningen wordt verhuurd aan starters (figuur 1.17). In sommige
kwartalen vormt 80% van de nieuwe huurder een starter, maar meestal gaat het om 90% of meer – zo
ook in het tweede kwartaal van 2017.
Figuur 1.17

Aandeel verhuringen via loting naar label woningzoekende

De nieuwe huurders die via loting een woning verkregen, zijn overwegend tussen de 23 en 35 jaar. In
het tweede kwartaal van 2017 is dat zelfs 96%. In de meeste kwartalen daarvoor varieert het aandeel
23-35-jarigen tussen twee derde tot drie kwart, zoals figuur 1.18 laat zien.
Wat betreft de overige leeftijdscategorieën: in het tweede kwartaal van 2017 is slechts 3% jonger dan
23 jaar en nog geen 1% is tussen 35 en 45 jaar. In de kwartalen daarvoor zijn er in het algemeen
zowel relatief meer jongeren tot 23 jaar als relatief huurders ouder dan 35 jaar die via loting hun
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woning verkregen. Het aandeel woningzoekenden dat jonger tot 23 jaar dat een van de
lotingwoningen krijgt toegewezen schommelt doorgaans rond de 15%.

Figuur 1.18

Aandeel verhuringen via loting naar leeftijdsklasse

Woningen die via loting aangeboden worden, zijn meestal één-, twee- en driekamerappartementen die
niet specifiek gelabeld zijn. In het tweede kwartaal van 2017 zijn er net iets meer tweekamerwoningen
(52%) dan driekamerwoningen (43%) via loting verhuurd. Er zijn slechts enkele eenkamerwoningen
verhuurd (5%). In figuur 1.19 zien we dat deze verhouding per kwartaal sterk kan variëren. Grotere
woningen van 4 kamers of meer worden in ieder geval zelden via loting toegewezen.

Figuur 1.19

Aandeel verhuringen via loting naar aantal kamers

Maar liefst 85% van de verhuurde lotingwoningen in het tweede kwartaal van 2017 heeft een relatief
hoge aanvangshuur (netto huur) vanaf de ‘hoge’ aftoppingsgrens van €635 tot de maximale sociale
huurgrens van €710. De rest (12%) heeft een aanvangshuur tussen €592 en €635 (‘midden-hoog’ in
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figuur 5). Slechts 3% heeft een huur tussen €414 en de ‘lage’ aftoppingsgrens van €592 (‘middenlaag’). Deze verhouding is echter een uitzondering als we terug kijken naar vorige kwartalen zoals
figuur 1.20 laat zien. Het eerste kwartaal van 2017 is minder uitzonderlijk, waarbij de 42% een
‘midden-lage’ huur heeft en 38% een ‘hoge’ huur. In 2016 lagen de huren nog lager.

Figuur 1.20

Aandeel verhuringen via loting naar huurklasse

1.11 Niet-reguliere verhuringen
Gemeente Utrecht kent een doelgroepenbeleid ten behoeve van woningzoekenden die om specifieke
redenen extra hulp en voorrang nodig hebben op andere woningzoekenden bij de toewijzing van een
woning. Dit zijn de niet-reguliere woningzoekenden. Deze niet-reguliere woningzoekenden kunnen
een woning toegewezen krijgen op basis van een urgentie, via voorrang op basis van labeling en door
middel van bemiddeling (buiten het aanbodsysteem).
Figuur 1.20 toont het aandeel niet-reguliere woningzoekenden dat op basis van deze specifieke
redenen een woning heeft gevonden op het totaal aantal verhuringen (medisch, maatschappelijk,
stadsvernieuwing, statushouders, zorg).
We zien dat vanaf het laatste kwartaal van 2014 het aandeel statushouders is toegenomen en
vervolgens vrij stabiel gebleven is. Verder valt de toename op van het aandeel niet-reguliere
verhuringen met zorg. Zegt figuur 1.21 iets over de percentuele verdeling naar doelgroep, tabel 1.1
laat de absolute aantallen zien. Dan blijkt dat het aantal gehuisveste statushouders een piek beleeft in
2015 en daarna op een lager niveau fluctueert. In het tweede kwartaal 2017 is het aantal
statushouders vergeleken met de kwartalen ervoor laag te noemen. Vanaf eind 2015 zien we duidelijk
een toename in het aantal niet-reguliere verhuringen met zorg,
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Figuur 1.21

Aandeel niet-reguliere verhuringen op basis van urgentie uitgesplitst naar doelgroep

Tabel 1.1

Aantal niet-reguliere verhuringen op basis van urgentie uitgesplitst naar doelgroep

Kwartaal

Maatschappelijk

Medisch

Stadsvernieuwing

Statushouders

Wonen en Zorg

Overig

2014-3

28

19

20

14

6

28

2014-3

28

18

20

14

6

27

2014-4

29

12

22

45

7

28

2015-1

43

13

62

64

12

25

2015-2

32

20

75

82

21

15

2015-3

41

33

22

82

19

10

2015-4

37

18

26

84

34

14

2016-1

23

13

27

40

34

13

2016-2

23

19

27

45

38

15

2016-4

33

19

30

71

28

10

2017-1

18

13

30

55

35

12

2017-2

21

10

20

31

34

3

Figuur 1.22 laat het aandeel niet-reguliere verhuringen zien op het totaal. Tot 2015 was het aandeel
niet-reguliere verhuringen minder dan 30%. Daarna wordt meer dan 40% van alle verhuringen gedaan
op basis van een niet-reguliere verhuring. Bijna de helft van alle verhuringen in het vierde kwartaal
van 2015 (47%) en het eerste kwartaal van (45%) is een niet-reguliere verhuring. In het tweede
kwartaal van 2017 is het aandeel niet-reguliere verhuringen weer flink gedaald tot 23%. De grote
aantallen reguliere nieuwbouwwoningen (via loting toegewezen) in dit kwartaal zorgen voor deze
verschuiving.
Niet-reguliere woningzoekenden kunnen een woning toegewezen krijgen op basis van hun urgentie,
maar ook via bemiddeling. In het hoofdstuk 2 Verdringing wordt gekeken naar de invloed van het
aantal toewijzingen aan niet-reguliere woningzoekenden voor de reguliere woningmarkt en wat dit
betekent voor de druk op de woningmarkt.
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Figuur 1.22

Aandeel niet-reguliere verhuringen

1.12 Welke Utrechter blijft in Utrecht en wie vertrekt?
De meerderheid van de woningzoekenden die een woning krijgt toegewezen, blijft in de gemeente
Utrecht. De afgelopen drie jaar is dat zelden onder de 70% gekomen, zie figuur 1.23. Ruwweg trekt
drie op de tien dus weg.
Het aantal Utrechters dat verhuist naar een sociale huurwoning elders in de regio is een tijd lang
toegenomen. Vanaf 2016 blijft het aandeel verhuringen aan Utrechters buiten de regio redelijk stabiel
en bedraagt ruim een kwart (figuur 1.22 en tabel 1.2). Er zijn uitschieters, maar deze zijn niet heel
groot. In het vierde kwartaal van 2016 bijvoorbeeld ging 31% de stad uit; een kwartaal later was dit
24%. Het is niet zo men vooral naar een specifieke gemeente trekt. Dat verschilt per kwartaal. In het
tweede kwartaal van 2017 zijn Nieuwegein (5% van alle verhuringen), Zeist (4%) Vianen (3%) en
Houten (3%) het meest populair. Vooral starters gaan naar de regio.
In verhouding verhuizen jongeren tot 23 jaar vaker naar een gemeente buiten Utrecht dan binnen de
gemeente Utrecht. Bij de overige leeftijdscategorieën zijn er geen duidelijke verschillen. Van de
woningzoekenden met een tweepersoonshuishouden vertrekken meer uit gemeente Utrecht dan er
hier blijven. Daar staat tegenover dat gezinnen met kinderen vaker in gemeente Utrecht een nieuwe
woning vinden dan in één van de overige gemeenten in de regio. Woningzoekenden met een laag
inkomen verhuizen nagenoeg even vaak naar een gemeente buiten Utrecht dan woningzoekenden
met een hoog inkomen.
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Figuur 1.23

Aandeel verhuringen aan Utrechters in gemeente Utrecht en de regio

Tabel 1.1

Aandeel verhuringen aan Utrechters in gemeente Utrecht en de regio

Kwartaal

2014-3

2014-4

2015-1

2015-2

2015-3

2015-4

2016-1

2016-2

2016-3

2016-4

2017-1

2017-2

Binnen gemeente Utrecht

79,8%

71,1%

77,5%

74,5%

72,0%

67,3%

71,9%

71,4%

69,3%

76,1%

71,6%

73,5%

Buiten gemeente Utrecht

20,2%

28,9%

22,5%

25,5%

28,0%

32,7%

28,1%

28,6%

30,7%

23,9%

28,4%

26,5%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1.13 Conclusie
•

De trend in het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is niet langer meer dalende,
maar lijkt zich in 2016 en de eerste helft van 2017 te stabiliseren. Over drie jaar bezien – van
1 juli 2014 tot 1 juli 2017 – is nog steeds een lichte daling waar te nemen in het aantal
verhuurde sociale huurwoningen in Utrecht.

•

Vanaf 2016 is het aandeel verhuringen aan niet-reguliere woningzoekenden vrij stabiel en niet
langer meer stijgende. Het percentage blijft wel hoog: 40% van alle verhuringen wordt gedaan
op basis van een niet-reguliere verhuring.

•

De druk op de sociale huurmarkt in Utrecht is hoog. De gemiddelde wachttijd neemt toe en
heeft in 2017 voor het eerst de grens van 10 jaar overschreden. Doorstromers hebben
gemiddeld de hoogste wachttijd van ruim 12 jaar. De gemiddelde wachttijd van starters is
geklommen tot net geen 10 jaar. De wachttijd is het sterkst toegenomen onder
woningzoekenden tussen 35 jaar en 65 jaar. De gemiddelde wachttijd van 65-plussers is
minder sterk toegenomen.
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•

De gemiddelde zoektijd blijft vanaf 2016 constant rond gemiddeld 5 jaar. Hierin is weinig
verschil tussen doorstromers en starters.

•

Tot voor kort werden er weinig woningen via het lotingmodel verhuurd en was de impact van
het lotingmodel op de sociale huurwoningmarkt klein. De oplevering van grote
nieuwbouwcomplexen voor starters via loting heeft echter een spectaculaire toename van het
aantal verhuringen in het tweede kwartaal van 2017 veroorzaakt.

•

De leeftijdsverdeling van de nieuwe huurders is vanaf 2015 vrij stabiel, waarbij het aandeel
verhuringen aan de grootste groep van 23- tot 35-jarigen iets is gedaald en er in verhouding
meer verhuringen zijn gegaan naar woningzoekenden ouder dan 35 jaar. De meeste nieuwe
huurders – tussen de 50% en 60% – zijn alleenstaand.

•

De slaagkans daalt niet meer zoals tot 2016 het geval was en lijkt zich te stabiliseren. Dit komt
met name doordat het aantal verhuringen niet langer meer afneemt. Het aantal actief
woningzoekenden op de Utrechtse woningmarkt verandert nauwelijks. Als we kijken naar de
laatste drie jaar, dan is er sprake van een dalende trend.

•

De slaagkans van jongeren tot 23 jaar blijft laag. De slaagkans van 65-plussers is minder
hoog dan voorheen. Het gat met woningzoekenden tot 65 jaar is kleiner geworden.
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2.

Verdringing

2.1

Inleiding

In vorige rapportages is geconstateerd dat er sprake is van druk op de Utrechtse woningmarkt. In dit
thema wordt gekeken of er veranderingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van deze druk. In
hoofdstuk 1 is geconstateerd dat het aantal verhuringen na een periode van een afname nu weliswaar
is gestabiliseerd, maar dat tegelijkertijd de gemiddelde wachttijd en zoektijd blijft toenemen. In dit
hoofdstuk wordt allereerst stil gestaan bij de verdeling reguliere en niet-reguliere verhuringen. Is er
sprake van verdringing van het aantal reguliere ten opzichte van het aantal niet-reguliere verhuringen?
Ook wordt dieper ingegaan op het profiel van de groep woningzoekenden die een niet-reguliere
woning hebben gekregen en wat de kenmerken van deze woningen zijn. Tot slot wordt ook gekeken
naar de positie van woningzoekenden die middels een reguliere verhuring en middels een nietreguliere verhuring een woning verkrijgen.

2.2

De positie van reguliere en niet-reguliere woningzoekenden

Figuur 2.1 laat het aandeel verhuringen aan reguliere en niet-reguliere woningzoekenden zien.
Gedeeltelijk komt deze overeen met figuur 1.22; ter verduidelijk kijken we hier nog even naar.
Reguliere verhuringen zijn verhuringen die zijn gepubliceerd op de website (media). Toewijzing vindt
plaats op basis van wachttijd of via loten. Niet-reguliere verhuringen zijn verhuringen gedaan aan
specifieke doelgroepen middels directe bemiddeling of verhuringen op basis van een urgentie via de
4
media. Het aandeel niet-reguliere verhuringen heeft een steeds grotere plek in op de Utrechtse
woningmarkt ingenomen.
Figuur 2.1

Aandeel reguliere en niet-reguliere verhuringen

4

Zoals eerder in hoofdstuk 1 opgemerkt, zijn in deze rapportage de verhuringen van Place2BU niet opgenomen.
Het gaat hier om totaal 485 zelfstandige eenkamerstudio’s die tussen mei en september 2017 zijn verhuurd.
Place2BU is het woonproject van Mitros en Portaal om jongeren tussen de 23 en 28 jaar tezamen met
statushouders en woningzoekenden afkomstig uit de maatschappelijke opvang te huisvesten. In de genoemde
periode gaat het om 364 verhuringen aan jongeren, 35 verhuringen aan (eveneens jonge) statushouders en 86
verhuringen aan woningzoekenden uitstroom maatschappelijke opvang. De studio’s hebben een oppervlakte van
2
21m en een huurpijs van €451 per maand.
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Figuur 2.1 laat zien dat in het vierde kwartaal van 2014 bijna drie kwart (74%) van alle woningen zijn
toegewezen aan een woningzoekende op basis van de wachttijd of loting. Dit aandeel is in de eerste
helft van 2015 sterk gedaald tot 61%. Logischerwijs is het aandeel niet-reguliere verhuringen aan
doelgroepen en urgenten in dezelfde periode toegenomen: van ongeveer een kwart (26%) naar 39%.
Vanaf 2016 zijn vier op de tien niet-reguliere woningzoekenden. We kunnen hier spreken van een
zekere verdringing van de reguliere woningzoekende. De druk op de woningmarkt voor de regulier
woningzoekende die alleen op basis van zijn of haar wachttijd een woning zoekt of wordt ingeloot voor
een woning, blijft hoog.
In het tweede kwartaal 2017 zien we een afwijking. Een forse meerderheid van 77% betreft een
reguliere verhuring tegenover 23% niet-reguliere. Deze meer gunstige verhouding regulier/nietregulier is ontstaan door de oplevering van het grote aantal nieuwbouwwoningen, bestemd voor
reguliere woningzoekenden, in dat kwartaal.

2.3

Verdeling van de wachttijd

De gemiddelde wachttijd is het aantal jaren dat een woningzoekende geregistreerd staat op het
moment van acceptatie van de woning (de verhuring). Door het vaak te hebben over de gemiddelde
wachttijd zou je kunnen denken dat een woningzoekende niet in aanmerking komt wanneer deze
minder wachttijd heeft opgebouwd dan het gemiddelde. Maar is dat wel zo? In deze paragraaf wordt
ingegaan hoe de wachttijd verdeeld is over de verschillende groepen woningzoekenden. Wat zijn de
mogelijkheden van een woningzoekende met weinig wachttijd tot het verkrijgen van een reguliere
woning?
In paragraaf 1.7 zagen we dat de gemiddelde wachttijd is toegenomen van 7,9 jaar in het tweede
kwartaal van 2014 tot 10,5 in het tweede kwartaal van 2017. Onder sommige subgroepen
woningzoekenden, bijvoorbeeld doorstromers, is de wachttijd gemiddeld nog hoger.
Figuur 2.2 brengt in beeld wat de omvang is van het aantal woningzoekenden die met minder
wachttijd dan het rekenkundig gemiddelde in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De
figuur laat maximale wachttijd per kwartiel van het aantal verhuringen per jaar zien, een manier om de
verdeling van de wachttijd in kaart te brengen. Het totaal aantal verhuringen van een jaar is op een rij
gelegd op de oplopende volgorde van de wachttijd: van de kortste wachttijd tot de langste wachttijd.
Vervolgens is dit in kwarten geknipt en is gekeken hoe hoog de wachttijd is bij de eerste 25% van de
verhuringen, vervolgens bij 50% en bij 75%.
Uit de figuur lezen we af dat in 2014 bij het eerste kwartiel de maximale wachttijd van een
woningzoekende 5,5 jaar is. Anders gezegd: 25% van alle verhuringen ging in 2014 naar een
woningzoekende met 5,5 jaar wachttijd of minder. Veelal is de wachttijd zelfs lager, want bij 25% is de
5,5 jaar de maximumgrens. We zien dat in 2016 de maximaal benodigde wachttijd is gestegen tot 6,9
jaar en dat dit in de eerste helft van 2017 opgelopen is dat 7,7 jaar is. Dat is een forse stijging, maar
we zien we in de figuur ook iets anders. De gemiddelde wachttijd mag dan wel in de eerste helft van
2017 de grens van 10 jaar hebben gepasseerd, een kwart van de woningzoekenden heeft maximaal
7,7 jaar – en vaak nog minder – nodig voor een woning.
Eenzelfde constatering gaat op als we kijken naar het tweede kwartiel. In 2014 is 50% van alle
woningen verhuurd aan woningzoekenden die gemiddeld maximaal 7,4 jaar hebben opgebouwd. In de
tweede helft van 2017 bedraagt de maximale wachttijd voor het toewijzen van de helft van alle
verhuringen 9,7 jaar. De helft van de woningzoekenden wacht ten hoogste een jaar minder dan het
cijfer van de gemiddelde wachttijd impliceert. Veel vaker is de wachttijd nog korter (9,7 jaar is de
maximale grens).
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Figuur 2.2

Maximaal benodigde wachttijd per kwartiel verhuringen
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Vervolgens is in 2014 met een maximale wachttijd van 9,8 jaar reeds 75% van alle woningen
verhuurd. In 2016 is dit bij 11,4 jaar het geval. In de eerste helft van 2017 is dat 12,6 jaar.
Weliswaar stijgt elk jaar bij elk kwartiel de maximaal benodigde wachttijd. Alleen in 2016 is sw
toename de maximaal benodigde wachttijd bij het derde kwartiel (75%) klein te noemen (van 11,2
naar 11,4 jaar). Maar door te kijken naar de maximaal benodigde wachttijd per kwartiel van de
verhuringen, wordt verduidelijkt dat een aanzienlijke groep woningzoekenden die een sociale
huurwoning krijgt toegewezen een (veel) kortere wachttijd heeft dan de gemiddelde wachttijd.
Ondanks dat de wachttijd toeneemt, is het nog steeds mogelijk om met minder dan 1 jaar wachttijd
een woning te krijgen. In 2014 betrof dit 4,0% van alle woningen, in 2016 3,4% en in de eerste helft
van 2017 3,6%.

2.4

Waar komen de doelgroepen en urgenten terecht?

In deze paragraaf wordt kort ingegaan waar de gehuisveste doelgroepen en urgenten, de nietreguliere verhuringen, terecht zijn gekomen. In welke wijken worden zij gehuisvest en wat voor
woningen hebben zij gekregen?
Wanneer naar de wijken van Utrecht gekeken wordt, vindt de grootste groep niet-reguliere
verhuringen plaats in Overvecht. In het afgelopen jaar – in de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 –
heeft 29% van de niet-regulier verhuringen in deze wijk plaatsgevonden. Ter vergelijking: van alle
verhuringen (regulier en niet-regulier) vindt 22% plaats in Overvecht. In het afgelopen jaar zijn
daarnaast relatief veel niet-reguliere verhuringen in Zuidwest (16%), Noordwest (15%), West (12%) en
Zuid (9%) gedaan. Daarna volgen Vleuten-De Meern (7%), Leidsche Rijn (5%), Noordoost (4%), Oost
(3%) en de Binnenstad (1%).
De huisvesting van specifieke doelgroepen in bepaalde wijken kan het gevolg zijn van aanwezige
voorzieningen in de wijk, maar ook specifieke woningkenmerken. Als we kijken naar de niet-reguliere
verhuringen van het afgelopen jaar (1 juli 2016 - 1 juli 2017), dan zien we dan ook dat in bepaalde
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wijken er in verhouding vaker of juist minder vaak doelgroepen worden gehuisvest. Verhuringen op
basis van een maatschappelijk label komen veelal terecht in Overvecht (32%), Leidsche Rijn (12%) en
Zuid (11%). Niet-reguliere verhuringen op basis van het label medisch gaan vaak naar Overvecht
(22%) en Vleuten-De Meern (21%). Op basis van stadsvernieuwing wordt veel gehuisvest in
Noordwest (27%) en Zuidwest (23%). Veel statushouders worden gehuisvest in Overvecht (38%),
gevolgd door Zuidwest (15%) en Noordwest (15%). Op basis van het label wonen en zorg komen
relatief veel in Overvecht (29%) en West (24%) terecht.

2.5

Wie zijn de doelgroepen en urgenten?

Hieronder wordt kort ingegaan op de profielkenmerken van de woningzoekenden die middels een nietreguliere verhuringen het afgelopen jaar een woning toegewezen hebben gekregen.
De grootste groep woningzoekenden die op basis van een niet-reguliere verhuring een woning
toegewezen hebben gekregen, heeft een leeftijd tussen 23 en 35 jaar (42%). Toch is het aandeel
lager vergeleken met alle verhuringen (totaal van regulier en niet-regulier), waarbij bijna de helft in
deze leeftijdscategorie zit.
Iets minder groot is de groep van 35-45 jaar (23%), maar deze leeftijdscategorie is
oververtegenwoordigd in de niet-reguliere verhuringen vergeleken met alle verhuringen. Van de nietreguliere verhuringen is 19% tussen 45 en 55 jaar. Dat is eveneens hoger dan bij alle verhuringen.
Het aandeel niet-reguliere verhuringen aan woningzoekenden in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar
bedraagt 8% en 65-plussers 5%. Hierin zijn geen opzienbarende verschillen met alle nieuwe huurders.
Er zijn niet veel verschillen met een jaar eerder.
Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de diverse labels doelgroepen en urgenten in het
afgelopen jaar, dan valt het volgende op (figuur 2.3). Relatief veel woningen die op basis van het label
maatschappelijk zijn verhuurd, zijn tussen 23 en 35 jaar (53%). Niet opzienbarend is de relatief grote
groep 65-plussers (19%) onder het label medisch, hoewel de meesten tussen 23 en 35 jaar zijn
(29%). Alle leeftijden komen voor onder stadsvernieuwingskandidaten, al zijn er relatief veel met een
leeftijd tussen 35 en 45 jaar (30%).
Figuur 2.3

Aandeel niet-reguliere verhuringen aan doelgroepen en urgenten naar leeftijdsklasse
afgelopen jaar (1-7-2016 tot 1-7-2017)
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In het afgelopen jaar is ruim de helft van de statushouders tussen 23 en 35 jaar (55%). Dat was
daarvoor nog bijna twee derde. In verhouding zijn er nu meer statushouders van 35 jaar en ouder:
bijna 17% is tussen 35 en 45 jaar en nog eens 17% tussen 45 en 55 jaar. Van de woningzoekenden
met een label wonen en zorg bevindt een groot deel zich in de leeftijdscategorieën tussen 23 en 35
jaar (39%) en vooral tussen 35 en 55 jaar (55%). Vorig jaar was dit niet veel anders.
Van de niet-reguliere verhuringen is in het afgelopen jaar meer de helft (58%) gedaan aan
alleenstaanden. Slechts 6% ging naar tweepersoonhuishoudens. 21% van de niet-reguliere
verhuringen is gegaan naar éénoudergezinnen. 14% betrof urgenten met een gezin met twee ouders.
Relatief worden vaker niet-reguliere verhuringen gedaan aan éénoudergezinnen en gezinnen en
relatief minder vaak aan tweepersoonshuishoudens.
Doelgroepen en urgenten met een maatschappelijk label bestaan voor de helft uit éénoudergezinnen.
De helft van verhuringen met het label medisch is alleenstaand. Stadsvernieuwingskandidaten zijn
vooral alleenstaand (36%) of behoren tot een gezin met twee of meer kinderen (32%). De meeste
statushouders zijn alleenstaand (65%). Dit geldt ook voor doelgroepen en urgenten met een label
wonen en zorg (70%).
Bijna 70% van alle niet-reguliere verhuringen in het afgelopen jaar betreft een twee- of
driekamerwoning (respectievelijk 27% en 41%). Een kwart bestaat uit vierkamerwoningenen.
Van de doelgroepen en urgenten met een maatschappelijk label verhuist 90% naar een drie- of
vierkamerwoning. Stadsvernieuwingskandidaten betrekken over het algemeen grotere woningen dan
de overige doelgroepen. Van alle stadsvernieuwingskandidaten verhuist bijna 60% naar een
vierkamerwoning of groter. Bijna de helft (45%) van de niet-reguliere verhuringen aan
woningzoekenden met een wonen en zorg label betreft een driekamerwoning. Woningzoekenden met
een medisch label en statushouders betrekken in verhouding veel vaker tweekamerwoningen. Een
derde van de statushouders verhuist naar een driekamerwoning en nog eens een derde naar een
vierkamerwoning.
Hoe hoog zijn de aanvangshuren van niet-reguliere verhuringen in het afgelopen jaar? Bij drie kwart
(77%) ligt de netto aanvangshuur onder de ‘lage’ aftoppingsgrens. Dat is veel meer bij het totaal
verhuringen, waar dit rond de 60% is. In verhouding zijn er ook meer niet-reguliere verhuringen in de
laagste huurklasse tot de kwaliteitskortingsgrens (7%). Relatief weinig niet-reguliere verhuringen
kennen daarentegen een hogere huur tot de ‘hoge’ aftoppingsgrens (13%) of tot de maximale sociale
huurgrens (9%).
De hoogte van de aanvangshuren van de doelgroepen en urgenten met een maatschappelijk label is
vrij gemiddeld: twee derde heeft een huur tot de lage aftoppingsgrens. Dit is niet het geval bij
verhuringen op basis van het label medisch. Ruim de helft heeft een huur tot de lage aftoppingsgrens
en maar liefst een kwart (26%) tussen de lage en hoge aftoppingsgrens.
Stadsvernieuwingskandidaten kennen de hoogste aanvangshuren van alle doelgroepen en urgenten.
Meer dan een derde (35%) huurt in het hoogste huursegment tussen de hoge aftoppingsgrens en de
maximale huurgrens. Statushouders en doelgroepen met het label wonen en zorg huren juist het
vaakst in de lagere huurklassen. Voor beide groepen geldt dat de meesten (79%) een lage
aanvangshuur hebben tussen de kwaliteitskortingsgrens en lage aftoppingsgrens. Van de
statushouders heeft 13% een aanvangshuur tot de hoge aftoppingsgrens – even hoog als bij alle nietreguliere verhuringen. Bij de nieuwe huurders met label wonen en zorg valt op dat een relatief grote
groep van 16% een lage aanvangshuur heeft tot de kwaliteitskortingsgrens.
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2.6 Conclusie
•

Sinds 2016 neemt het aandeel niet-reguliere verhuringen, die geregistreerd worden in het
systeem van WoningNet, niet meer toe. In voorgaande jaren was er nog sprake van toenemende
verdringing van de regulier woningzoekende die zorgde dat de druk op de woningmarkt voor
deze groep toenam.

•

Dat neemt niet weg dat vier op de tien woningzoekenden op niet-reguliere wijze aan een sociale
huurwoning op basis van een urgentie of omdat zij tot een specifieke doelgroep behoren. Zes op
de tien woningzoekenden komen op de reguliere wijze via wachttijd of loting aan een woning.

•

Ondanks de toenemende gemiddelde wachttijd blijft het mogelijk ook met relatief weinig wachttijd
een woning te verkrijgen. Dit wordt echter wel steeds moeilijker. Zo gold in 2014 dat voor een
kwart van de verhuringen een wachttijd van 5,5 jaar of minder nodig was. Kijken we hoe dat in de
eerste helft van 2017 is, dan zien we dat voor een kwart van de verhuring maximaal 7,7 jaar
wachttijd nodig

•

Wanneer naar de wijken van Utrecht gekeken wordt, vindt de grootste groep niet-reguliere
verhuringen plaats in Overvecht: 29% van de woningen verhuurd aan niet-reguliere
woningzoekenden staat in Overvecht. Daarna volgen Zuidwest (16%), Noordwest (15%), West
(12%).

•

Er zijn in verhouding vaker niet-reguliere toewijzingen aan woningzoekenden in tussen 35 tot 55
jaar. Relatief veel niet-reguliere verhuringen worden gedaan aan alleenstaanden,
éénoudergezinnen en gezinnen en relatief weinig aan tweepersoonshuishoudens.

•

Stadvernieuwingskandidaten betrekken over het algemeen grotere woningen dan de overige
doelgroepen. Woningzoekenden met een medisch label en statushouders betrekken in
verhouding veel vaker tweekamerwoningen.

•

De aanvangshuur ligt bij niet-reguliere toewijzingen lager. Van alle doelgroepen en urgenten
kennen stadsvernieuwingskandidaten in verhouding de hoogste aanvangshuren. Statushouders
en doelgroepen met het label wonen en zorg huren juist het vaakst in de lagere huurklassen.
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3.

Passend toewijzen

3.1

Inleiding

De Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties per 1 januari 2016 verplicht zijn aan ten minste 95%
van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag – de ‘primaire doelgroep’ – woningen te
verhuren met een netto huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Deze verplichting geldt voor nieuw te
verhuren woningen per jaar. Inmiddels is passend toewijzen zo’n anderhalf jaar een feit. Welke
consequenties heeft het passend toewijzen op de toewijzing aan de verschillende (inkomens-)
groepen? Welke trends zijn hierin te signaleren? En in welke mate is het passend toewijzen van
invloed op de huurprijsontwikkeling van de verhuringen? Welke groepen woningzoekenden reageren
actief op het aanbod? Hoeveel van hen behoren tot de primaire doelgroep die recht heeft op
huurtoeslag en hoeveel andere huishoudens zijn op zoek naar een sociale huurwoning?

3.2

Passend toewijzen en aanvangshuren

De passendheidsnorm geldt voor de primaire doelgroep. Daarbij wordt rekening gehouden met de
verschillende inkomensgrenzen en huurgrenzen. Tot de primaire doelgroep behoren de
woningzoekenden die op basis van hun leeftijd, inkomen en huishoudgrootte recht hebben op
huurtoeslag. In bijlage 1 wordt dit toegelicht en worden ook de definities gegeven over de andere
inkomensgroepen die hier worden onderscheiden (secundaire doelgroep, middeninkomens en hogere
inkomens).
Als er meer passend wordt toegewezen, kan het niet anders dat voor de woningen die de primaire
doelgroep toegewezen krijgt een lagere aanvangshuur geldt dan de jaren ervoor. Figuur 3.2 illustreert
deze kentering.
Drie jaar geleden, in het derde kwartaal van 2014, kreeg nog ruim een kwart van de
huurtoeslaggerechtigden een woning met een netto huurprijs tot de lage aftoppingsgrens (24%)
toegewezen. Eveneens bijna een kwart had een huur tussen de lage en hoge aftoppingsgrens (22%).

Figuur 3.1

Aantal verhuringen aan primaire doelgroep naar netto huurprijs per kwartaal
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Iets meer dan de helft (51%) betaalde een hogere huur (tussen de hoge aftoppingsgrens en de
maximale sociale huurgrens). Sinds begin 2016 is het beeld geheel anders. Het aandeel
huurtoeslaggerechtigden dat een huur tot de lage aftoppingsgrens krijgt toegewezen, is enorm: in het
eerste kwartaal van 2016 maar liefst 75%. In het tweede kwartaal 2016 daalt dit aandeel naar 62% en
sindsdien loopt het aandeel op naar 74% in het afgelopen kwartaal.
In het tweede kwartaal van 2016 zagen we nog een toename van het aandeel verhuringen aan de
primaire doelgroep met een netto huurprijs tot aan de kwaliteitskortingsgrens (12%). Dit aandeel
daalde in het afgelopen jaar naar 5%.
Sinds de invoering van het passend toewijzen worden er aan de primaire doelgroep nauwelijks meer
woningen toegewezen met een hogere huur tussen de hoge aftoppingsgrens en de maximale sociale
huurprijs. Een half jaar na de invoering was dat slechts 2%. Een jaar later in het tweede kwartaal van
2017, is dit aandeel wat opgelopen naar 5%. Een verklaring hiervoor is niet gemakkelijk te geven,
5
evenals of dit incidenteel is of dat deze toename zich in de toekomst gaat voortzetten.
De invoering van de passendheidsnorm heeft ervoor gezorgd dat nieuwe huurders van sociale
huurwoningen behorend tot de primaire doelgroep – de huurtoeslaggerechtigden – aanzienlijk lagere
aanvangshuren betalen dan de jaren er voor. Hoewel dit hier niet nader is onderzocht, kan dit
gegeven niet anders dan een gunstige invloed hebben op de betaalbaarheid voor deze groep nieuwe
huurders. We zien in het afgelopen jaar een lichte afname van het aandeel verhuringen aan de
primaire doelgroep met een netto huurprijs tot aan de kwaliteitskortingsgrens en een lichte toename
van het aandeel verhuringen tussen de hoge aftoppingsgrens en de maximale huurprijs. Het is de
vraag of deze trend zich de komende tijd voortzet.

3.3

Effecten op toewijzing aan de verschillende inkomengroepen

In welke mate heeft passend toewijzen consequenties voor de verdeling van woonruimte onder de
andere woningzoekenden? De meeste toewijzingen werden de afgelopen jaren altijd gedaan aan de
primaire doelgroep: vorig jaar, in het tweede kwartaal van 2016, was dat 75% (zie figuur 3.3). Tot het
eerste kwartaal van 2017 daalde dit aandeel licht naar 70%. In het afgelopen kwartaal zien we een
flinke afname van het aandeel toewijzingen aan de primaire doelgroep (48%). Dat heeft te maken met
de oplevering van de 233 nieuwbouwappartementen in de complexen Lux et Pax en De Trip. Deze
woningen zijn voor het grootste deel aan de secundaire doelgroep verhuurd, waardoor het aandeel
verhuringen aan deze doelgroep afgelopen kwartaal flink is gestegen. Dat ging ten koste van het
aandeel verhuringen aan de primaire doelgroep.
De secundaire doelgroep wordt gevormd door de woningzoekenden die op basis van hun leeftijd,
inkomen en huishoudgrootte geen recht op huurtoeslag hebben, maar wel binnen de EU-norm vallen
(inkomen tot €36.165). Het aandeel toewijzingen aan de secundaire doelgroep was in het eerste half
jaar na passend toewijzen 23% en dat is fors meer dan het jaar daarvoor. Dit is te verklaren doordat
de passendheidsnorm ervoor zorgt dat er in verhouding meer woningen met een huurprijs boven de
aftoppingsgrenzen vrijkomen voor de secundaire doelgroep. In het afgelopen jaar nam het aandeel
toewijzingen aan de secundaire doelgroep verder toe.

5

Het gaat om totaal 16 nieuwe huurders uit de primaire doelgroep aan wie in het tweede kwartaal van 2017 een
woning in het duurste sociale huursegment is toegewezen: 12 ‘reguliere’ woningzoekenden en 4 ‘niet-reguliere’
woningzoekenden (waaronder 2 stadsvernieuwingskandidaten). Slecht 2 van de 16 verhuringen zijn
nieuwbouwappartementen in de complexen Lux et Pax en De Trip, waar hoofdzakelijke woningzoekenden uit de
secundaire doelgroep zijn gehuisvest.
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Figuur 3.2

Aandeel verhuringen naar doelgroep per kwartaal

Dit gaat niet op voor de middeninkomens – die een inkomen hebben boven de EU-grens van €36.165
– en de hogere inkomens – die een inkomen hebben boven €40.349. Voor hen is de sociale
huurwoningmarkt sinds passend toewijzen nog ontoegankelijker geworden. Het aandeel toewijzingen
aan deze groepen is sindsdien sterk afgenomen.
Het hierboven geschetste beeld geeft echter alleen aan in hoeverre de verhouding tussen
verschillende inkomensgroepen in de toewijzing is veranderd. In hoofdstuk 1 zagen we al dat het
totaal aantal toewijzingen sinds 2015 licht daalt en vervolgens lijkt te stabiliseren. Als we kijken naar
de trend in absolute zin, dan zien we dat in 2015 het aantal toewijzingen aan alle inkomensgroepen
daalde – hoewel veel sterker bij de secundaire doelgroep dan bij de primaire doelgroep (zie figuur
3.4). Sinds passend toewijzen neemt echter het aantal verhuringen aan de secundaire doelgroep toe,
terwijl het aantal verhuringen aan de primaire doelgroep verder afneemt, zij het minder sterk. Vorig
jaar leek het erop dat door de passendheidsnorm de dalende trend in de toewijzingen aan de primaire
doelgroep in 2015 keerde. Dat is echter maar kortdurend het geval geweest. Na een korte periode van
toename, zien we dus een verdere daling van het aantal toewijzingen aan de primaire doelgroep.
Het aantal toewijzingen aan de secundaire doelgroep is – na een daling in het eerste kwartaal van
2017 – in het tweede kwartaal van 2017 weer flink gestegen. Dat komt door de
nieuwbouwappartementen Lux et Pax en De Trip, zoals hier eerder beschreven.
Kortom, sinds passend toewijzen is de beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep
toegenomen. De beschikbaarheid voor de secundaire doelgroep is toegenomen; de secundaire
doelgroep profiteert in die zin van de passendheidsnorm. Als we langer terugkijken (niet weergegeven
in de figuren in deze rapportage), dan zien we dat de beschikbaarheid voor de primaire doelgroep
weer terug is richting het niveau van 2012 en 2013. Dat geldt in ieder geval voor 2016. Het is nog te
vroeg om te bepalen hoe dit zich in 2017 gaat ontwikkelen. Vooral in 2014 en 2015 waren er meer
woningen beschikbaar voor de primaire doelgroep, die toen veel duurder kon huren.
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Figuur 3.3

3.4

Aantal verhuringen naar doelgroep per kwartaal

Conclusie

Sinds 1 januari 2016 moeten de woningcorporaties 'passend toewijzen’. Na anderhalf jaar passend
toewijzen kunnen we de volgende conclusies trekken:
• Passend toewijzen is gunstig voor de betaalbaarheid. De aanvangshuren van woningen die
huishoudens uit de primaire doelgroep sinds begin 2016 toegewezen krijgen, zijn door passend
toewijzen rigoureus gedaald. De jaren ervoor werd aan lang niet alle huurtoeslaggerechtigden een
woning toegewezen met een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen. Integendeel, vóór 2016
betaalde een aanzienlijk deel van de huurtoeslaggerechtigden – een derde tot de helft – die een
nieuwe sociale huurwoning betrok een aanvangshuur tussen de hoogste aftoppingsgrens en de
maximale huurgrens. Dit komt sinds begin 2016 vrijwel niet meer voor. Het is de vraag in hoeverre
de verschuiving van de aanvangshuren gevolgen heeft voor de verhuurbaarheid van woningen
boven de aftoppingsgrens. Dit is niet onderzocht.
• In het eerste kwartaal van 2016, net na de invoering van passend toewijzen, kreeg maar liefst drie
kwart van de primaire doelgroep een woning toegewezen tot de lage aftoppingsgrens. Het daarop
volgende kwartaal daalde dit aandeel naar 62% en sindsdien is er weer sprake van een toename,
naar 74% in het afgelopen kwartaal. Sinds het tweede kwartaal van 2016 is er een lichte stijging
waar te nemen van het aandeel verhuringen tot de maximale huurgrens aan de primaire doelgroep.
• De beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep is sinds passend toewijzen
afgenomen. De dalende trend in het aantal toewijzingen aan de primaire doelgroep die zich in 2015
voltrok leek zich in het tweede kwartaal van 2016 te keren, maar dit was van korte duur. Vanaf
2016 is er weer een licht dalende trend waarneembaar.
• De beschikbaarheid van woningen voor de secundaire doelgroep is sinds passend toewijzen
toegenomen. Het aantal toewijzingen aan de secundaire doelgroep is sinds 2016 duidelijk
gestegen. Vooral in het tweede kwartaal van 2017 was een flinke toename zichtbaar. Dat komt
door de verhuurde nieuwbouwappartementen in de complexen Lux et Pax en De Trip. Ook als
deze woningen buiten beschouwing worden gelaten, zet de stijgende lijn zich voort.
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• De secundaire doelgroep komt als gevolg van het passend toewijzen relatief voor meer woningen
in aanmerking. De primaire doelgroep is groter en is aangewezen op een kleiner deel van de
woningen. Dit betekent dat de concurrentiepositie van de secundaire doelgroep is versterkt.
• Als we langer terugkijken, dan zien we dat de beschikbaarheid voor de primaire doelgroep bijna
weer terug is op het niveau van 2012 en 2013. Vooral in 2014 en 2015 waren er meer woningen
beschikbaar voor de primaire doelgroep, die toen duurder kon huren. Het is nog te vroeg om te
bepalen hoe dit zich in 2017 gaat ontwikkelen.
• Voor middeninkomens en hogere inkomens is de sociale huurwoningmarkt door passend toewijzen
nog ontoegankelijk geworden dan deze al was. Het aantal actief woningzoekenden in deze
inkomensgroepen is drastisch geslonken en er worden nauwelijks woningen aan hen toegewezen.
• Passend toewijzen heeft daarmee een gunstige werking op het tegengaan van ‘dure scheefheid’.
Lage inkomens komen immers niet meer in aanmerking voor een woning met een hoge huur. De
invoering van de Europese staatssteunregeling per 2011 (90%-regeling, later 80-10-10%) zorgde
eerder al voor het tegengaan van ‘goedkope scheefheid’.
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4.

Senioren

4.1

Inleiding

Landelijk is er een trend waarneembaar van toenemende leegstand van woningen bestemd voor
senioren. De afgelopen jaren is sprake van een lichte afname van het aantal toewijzingen aan
senioren op de Utrechtse woningmarkt. Tegelijkertijd hebben senioren een sterke positie op de
woningmarkt. In het algemeen hebben zij van alle woningzoekenden de langste wachttijd opgebouwd
en de hoogste slaagkans.
In dit thema wordt gekeken in hoeverre het woningaanbod aansluit op de woningvraag van senioren.
Wie is de senior die zich inschrijft voor een sociale huurwoning? Welke senior is actief op zoek naar
een woning? Waar reageert de senior op, welke woningen zijn populair onder senioren? Welke
woningen worden toegewezen aan senioren? Moeten seniorenwoningen vaker worden aangeboden
voordat deze toegewezen worden? Met andere woorden: weigeren zij veel woningen die hen worden
aangeboden?

4.2

Wie is de senior?

In dit hoofdstuk onderscheiden we drie groepen woningzoekenden: 55 t/m 64-jarigen, 65 t/m 74jarigen en 75-plussers. Het is zinnig om de groep van 55-plussers niet als een homogene groep te
beschouwen. De woningbehoefte van de 55-plusser die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, kan
zeer verschillen van de woningbehoefte van de senior op hoge leeftijd die meer aangewezen is op
nabijheid van zorgvoorzieningen en mogelijk een aangepaste woning.
Al zal menig 55 t/m 64-jarige zich (nog) geen senior noemen, om praktische redenen scharen wij hen
ook onder de ‘senioren'. De onderzoeksperiode beperken we doorgaans tot de meest actuele: het
eerste half jaar van 2017. Maar daar waar relevant bekijken we trends tot drie jaar terug.
Een aanzienlijk deel van de ingeschreven woningzoekenden bestaat uit senioren. Net iets meer dan
25% van alle 243.169 woningzoekenden die op 30 juni 2017 stonden ingeschreven in regio Utrecht is
ouder dan 55 jaar (zie figuur 4.1).
Figuur 4.1

Aantal ingeschreven woningzoekenden naar leeftijdsklasse, regio Utrecht
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De jongere senioren van 55 t/m 64-jarigen (bijna 26.000 woningzoekenden) vormen de grootste groep
senioren (10% van alle woningzoekenden). Daarna volgen 65 t/m 74-jarigen (bijna 22.000
woningzoekenden; 9%) en 75-plussers (bijna 17.000 woningzoekenden; 7%).
Het aandeel senioren onder de ingeschrevenen is de afgelopen jaren licht teruggelopen. Drie jaar
geleden – in het derde kwartaal van 2014 – bestond nog 28% uit senioren. De lichte afname komt
vooral doordat het aandeel 75-plussers iets is afgenomen, zowel relatief als absoluut. Deze lichte
afname van het aandeel senioren is opvallend te noemen, omdat op basis van de vergrijzing je een
toename van senioren zou verwachten.
De omvang van de huishoudens van ingeschreven senioren is relatief klein: senioren zijn voornamelijk
alleenwonend of met zijn tweeën (figuur 4.2). Alleen onder 55 t/m 64-jarigen zijn huishoudens van drie
of meer personen met een aandeel van 17% redelijk vertegenwoordigd.

Figuur 4.2

Aantal ingeschreven woningzoekenden naar leeftijdsklasse en aantal personen, regio
Utrecht (peildatum 30-6-2017)

Voor de meeste leeftijdscategorieën geldt dat er meer starters dan doorstromers zijn. De
verhoudingen tussen starters en doorstromers verschilt wel tussen jong en oud. Hierbij geldt: hoe
hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel doorstromers. De groep ingeschreven woningzoekenden
jonger dan 55 jaar bestaat uit 82% starters en 18% doorstromers, de groep ingeschreven senioren
bestaat uit 58% starters en 42% doorstromers. Bij de groep 75-plussers is de helft doorstromer.
Binnen de totale groep van starters vormen senioren dan ook een bescheiden groep: 20% van alle
starters is 55-plus (en 80% van alle starters is jonger). Zoals verwacht is bij doorstromers het
omgekeerde het geval en zijn senioren oververtegenwoordigd: 43% van alle doorstromers is 55plusser (en 57% van alle doorstromers is jonger).
Lang niet alle ingeschreven 55-plussers zijn dus doorstromers. Integendeel, een aanzienlijk deel van
de senioren die ingeschreven staat, is nieuw op de sociale huurwoningmarkt.
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4.3

Op welke woningen reageren senioren?

Net als veel andere woningzoekenden gaan veel senioren niet direct op zoek naar een woning, maar
staan uit voorzorg ingeschreven. In het tweede kwartaal van 2017 is slechts 3% ‘actief’ van alle
ingeschreven senioren in regio Utrecht: zij hebben minstens één reactie op het woningaanbod
uitgebracht. Dat zijn in die periode totaal 1.736 senioren. Daarmee zijn senioren duidelijk minder actief
dan andere woningzoekenden, want van hen is 8% actief.
Op het woningaanbod in de gemeente Utrecht zijn in de eerste helft van 2017 totaal 105.927 reacties
uitgebracht. Daarvan komt 6% van senioren (5.225 reacties). Ook dat is fors minder dan je op basis
van de inschrijvingen zou kunnen verwachten. Een kwart van alle ingeschrevenen is immers senior.
Op welke woningen senioren reageren, geeft inzicht in hun woningvraag. Ondanks dat hun
reactiegedrag afhankelijk is van het woningaanbod, zegt het ook iets over hun woonwensen.
Als we kijken naar het reactiepatroon van 55 t/m 64-jarigen, dan zien we dat zij iets meer dan de helft
van hun reacties op een appartement/flat hebben uitgebracht (zie figuur 4.3). Dat is minder vaak dan
zowel actieven jonger dan 55 jaar als de oudere senioren tussen 65 en 75 jaar. De 75-plussers
reageren in verhouding het vaakst op appartementen. Dat geldt ook voor benedenwoningen.
Eén reactiepatroon in figuur 4.3 laat duidelijk zien dat woonwensen wat betreft type woning binnen de
groep van senioren in hoge mate verschillen: de reacties op eengezinswoningen. Onder 75-plussers
zijn eengezinswoningen niet heel populair; dat vormt slechts 13% van de reacties. De oudste
woningzoekenden geven de voorkeur aan andere woningtypen. Senioren tussen 55 en 65 jaar
brengen echter nagenoeg bijna even vaak reacties uit op eengezinswoningen dan actief
woningzoekenden jonger dan 55 jaar (25% in de eerste helft van 2017). Met andere woorden: naar
mate senioren ouder worden, verandert hun woonwens. Bovendien is er ook een verandering in de tijd
waarneembaar van hun woonwensen. Senioren in alle drie de leeftijdscategorieën reageren meer en
meer op eengezinswoningen.

Figuur 4.3

Reacties naar leeftijdsklasse en type woning, gemeente Utrecht, 1e helft 2017
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Veel senioren reageren op woningen die speciaal voor hen bedoeld zijn – voorheen de gelabelde
woningen –, maar dat doen ze lang niet allemaal. Ook hier zijn er duidelijk verschillen tussen de
jongere en oudere senior. Ruim 40% van reacties van de 65-plussers gaat naar woningen waar zij als
65-plussers ook voorrang hebben bij de toewijzing. Deze woningen liggen meestal op de begane
grond of zijn bereikbaar met een lift en zijn gelijkvloers. Er is geen indicatie voor nodig en iedereen
mag erop reageren. Normale woningen zijn echter evenzeer populair onder een groot deel van de
senioren, zoals figuur 4.4 laat zien. Dat geldt zeker voor de 55 t/m 64-jarigen en 65 t/m 74-jarigen,
waar respectievelijk 80% en circa 55% van hun reacties op normale woningen betreft. De groep 65
t/m 74-jarigen heeft de grootste voorkeur voor “voorrang 65+”-woningen, 42% van hun reacties is op
woningen met dit label. Onder senioren ouder dan 75 jaar zijn de ‘voorrang 65+’-woningen ook
populair, iets minder populair dan onder senioren tussen 65 en 74. 75-plussers reageren in
verhouding ook het meest op aangeboden servicewoningen (10%), de vroegere aanleunwoningen,
waarvoor bijna altijd een indicatie nodig is.
Een nadere bestudering van het reactiegedrag van het afgelopen jaar brengt de volgende paradox
aan het licht. Senioren zijn niet de enige woningzoekenden die reageren op het woningaanbod dat
wordt geadverteerd onder de noemer ‘voorrang 65+’. Iedereen mag immers reageren en sinds de
tweede helft van 2015 gebeurt dit dan ook in toenemende mate. Figuur 4.4 laat weliswaar zien dat
bijvoorbeeld in de eerste helft van 2016 een fractie (4%) van de reacties van woningzoekenden jonger
dan 55 jaar is uitgebracht op woningen waarvoor 65-plussers voorrang hebben. Echter, omdat deze
groep van ‘niet-senioren’ zo groot is, staat dit voor 5.455 reacties. Tellen we daar de reacties bij op die
de 55 t/m 64-jarigen hebben uitgebracht op deze woningen, dan blijkt dat maar liefst 89% van alle
reacties op voorrang 65+-woningen, afkomstig zijn van woningzoekenden juist jonger dan 65 jaar.
Slechts 11% van de reacties is afkomstig van de beoogde 65-plussers. Zij hebben totaal 744 reacties
uitgebracht. Het is uiteraard wel zo dat 65-plussers bij toewijzing altijd voorrang krijgen. Dat levert een
ander beeld op zoals we later in dit hoofdstuk bij de toewijzingen zullen zien.
Het beantwoorden van de vraag welke woningzoekenden onder de 65 jaar geïnteresseerd zijn in
woningen en waarom zij dat zijn, ligt buiten de scoop van dit verslag. Het is zeker relevant te
onderzoeken in hoeverre hun woonwensen stroken met de kwaliteit die een voorrang 65+-woning hen
kan bieden en wat hun perceptie is van dit specifieke woningaanbod.

Figuur 4.4

Reacties naar leeftijdsklasse en ‘label’ woning, gemeente Utrecht, 1e helft 2017
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Oriënteren senioren zich op het goedkopere of duurdere huursegment? Dit hangt uiteraard ook af van
het woningaanbod. Het reactiegedrag van de verschillende leeftijdscategorieën senioren ligt redelijk
dicht bij elkaar. Daarnaast wijkt het reactiegedrag ook niet heel sterk af van jongere
woningzoekenden. Ongeveer 65% van de reacties van senioren is op een woning tot de lage
aftoppingsgrens, ongeveer 15% van de reacties is op woningen tot de hoge aftoppingsgrens. Het
aandeel reacties tot de maximale huurgrens varieert meer, in de groepen 55 t/m 64-jarigen en 75plussers reageert ongeveer 15% op deze woningen. Binnen de groep 65 t/m 74-jarigen is 19% van de
reacties op woningen tot de maximale huurgrens.
Figuur 4.5

e

Reacties naar leeftijdsklasse en huurklasse, gemeente Utrecht, 1 helft 2017

Het hierboven geschetste beeld is een voortzetting van de trend. Als we in figuur 4.6 de
ontwikkelingen in het reactiegedrag van de totale groep 55-plussers in de afgelopen jaren bekijken,
dan zien we een grote verschuiving van het duurdere naar het goedkopere aanbod. De invloed van de
passendheidsnorm is hier goed zichtbaar.
Figuur 4.6

Aantal reacties van senioren per kwartaal naar huurklasse, gemeente Utrecht
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In de periode tot het derde kwartaal van 2015 brachten senioren namelijk nog een groot deel van hun
reacties uit op woningen in de hoogste sociale huurklasse (tussen de hoge aftoppingsgrens en de
maximale huurgrens). Op aanbod met een huur tot de lage aftoppingsgrens werd veel minder
gereageerd: 20% of minder. Vanaf het vierde kwartaal van 2015 gebeurt precies het omgekeerde. In
het tweede kwartaal van 2017 is maar liefst 66% van alle reacties door senioren uitgebracht op het
aanbod met een huurprijs tot de lage aftoppingsgrens. Het aandeel reacties op de woningen in de
hoogste sociale huurklasse tot de maximale huurgrens is geslonken tot slechts 16%.

4.4

Toewijzingen aan senioren

In lijn met de algemene trend is het aantal verhuringen aan senioren de afgelopen jaren geleidelijk
aan afgenomen. Het verloop per kwartaal is grillig zoals figuur 4.7 laat zien. We zien een piek van de
toewijzingen aan senioren tussen 55 en 65 jaar in het derde kwartaal van 2016, gevolgd door een
daling. Voor de groep 65 tot 75 vindt er een daling plaats in het derde kwartaal in 2016, daarna wordt
het redelijk stabiel. Bij 75-plussers is het veel minder grillig, de trend over de afgelopen twee jaar is
stabiel rond de 20 verhuringen per kwartaal.

Figuur 4.7

Aantal verhuringen aan senioren per kwartaal, gemeente Utrecht

De verdeling naar inkomensgroep is na 1 januari 2016 – invoering van passend toewijzen – iets
anders dan daarvoor. Figuur 4.8 laat zien dat bijna 75% van de nieuwe huurders van 55 jaar en ouder
tot de primaire doelgroep behoort. Eind 2016 was dit percentage het hoogst, 80%. In het vierde
kwartaal van 2016 zijn er geen nieuwe huurders meer van boven de 55 jaar met een middeninkomen
of hoger inkomen. Vanaf het vierde kwartaal in 2016 is de groep middeninkomens helemaal
weggevallen. In de eerste helft van 2017 valt een klein aantal verhuringen onder de hogere
inkomensgroep.
.
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Figuur 4.8

Aantal verhuringen aan senioren per kwartaal naar inkomensgroep, gemeente Utrecht

De verwachting is: hoe ouder de senior, hoe minder vaak de nieuwe woning van de senior een
normale woning betreft. In de eerste helft van 2017 gaat het bij de meeste toewijzingen aan 55 t/m 64jarigen (70%) om normale woningen (zie figuur 4.9). Dit is anders bij veel nieuwe huurders van 65 jaar
of ouder. Bijna drie kwart van de senioren van 65 t/m 74 jaar heeft een ‘voorrang 65+’-woning
toegewezen gekregen. Bij 75-plussers is dat een meerderheid van 55%. 5% van hen is naar een
servicewoning verhuisd.
Voor 75-plussers geldt dat 40% nog naar een normale woning gaat. Meer dan helft van deze normale
woningen die zijn toegewezen aan 75-plusser heeft een minimale leeftijdseis van 65 jaar. Ook bij
normale woningen geldt er namelijk soms een minimale leeftijdseis van 65 jaar. Wanneer je deze
normale woningen met de minimale leeftijdseis van 65 jaar zou toevoegen aan de voorrang 65+
woningen, dan zou ruim drie kwart van de verhuringen onder 75-plussers in deze groep vallen.
Figuur 4.9
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Aantal verhuringen naar leeftijdsklasse en ‘label’ woning, gemeente Utrecht, 1 helft
2017
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Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat in toenemende mate woningzoekenden jonger dan 55 jaar
reageren op aangeboden ‘voorrang 65+’-woningen. In de eerste helft van 2017 zijn totaal 106
voorrang 65+-woningen in de gemeente Utrecht verhuurd. Van de nieuwe huurders is een krappe
meerderheid van 54% 65 jaar of ouder. 22% is tussen 55 en 65 jaar. Ten slotte is 24% van de nieuwe
huurders jonger dan 55 jaar. Van de toegewezen voorrang 65+-woningen is dus een aanzienlijk deel
(45%) jonger dan 65 jaar.

Toegankelijkheid van de woning gaat een steeds grotere rol spelen in verhuringen naar mate de
leeftijd van de huurder toeneemt, zoals figuur 4.10 laat zien. In de groep 55 t/m 64 jaar wordt 80% van
de woningen verhuurd zonder bijzondere toegankelijkheid. In dezelfde groep heeft 15% van de
verhuringen het label: gelijkvloerse woning. Het aandeel verhuringen van woningen zonder bijzondere
toegankelijkheid is voor de groep 65 t/m 74 jaar al een stuk lager, 69%. Voor de groep 75-plussers is
dit met 62% nog lager. De populariteit van de gelijkvloerse woning neemt met de leeftijd gestaag toe.
De rollatorwoning heeft een eigen patroon, het aandeel verhuringen is het grootst in de groep 65 t/m
74 jaar en het aandeel neemt weer iets af bij de groep 75-plus. Het aandeel verhuringen van
rolstoelwoningen neemt met de leeftijd toe.

Figuur 4.10

Aandeel verhuringen aan senioren naar
e
leeftijdsklasse, gemeente Utrecht 1 helft 2017

toegankelijkheidslabel

woning
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Een soortgelijke ontwikkeling is waarneembaar bij de typen woningen die worden toegewezen aan
senioren. Hoe ouder de senior, hoe vaker de nieuwe woning een appartement is, zoals figuur 4.11 laat
zien. Er worden ook relatief veel benedenwoningen aan hen verhuurd. Tegelijkertijd zien we dat er
ook aan senioren eengezinswoningen worden toegewezen. Het aandeel eengezinswoningen aan 5564-jarigen lijkt zelfs sterk op het aandeel onder 18 t/m 54-jarigen. Over de afgelopen drie jaar bezien,
is dit vrij stabiel. Aan 65-plussers worden incidenteel eengezinswoningen verhuurd.
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Figuur 4.11

e

Aantal verhuringen naar leeftijdsklasse en type woning, gemeente Utrecht, 1 helft
2017

De verschuiving in de huurprijs bij toewijzingen aan senioren sinds de invoering van passend
toewijzen is duidelijk zichtbaar in figuur 4.12. Vanaf het vierde kwartaal van 2015 is het aantal
verhuringen aan senioren met een huurprijs tot de lage aftoppingsgrens fors toegenomen en nam het
aantal verhuringen met een huur tussen de hoge aftoppingsgrens en de maximale huurgrens fors af.
In het tweede kwartaal van 2017 heeft 70% van de nieuwe huurders boven 55 jaar een aanvangshuur
niet hoger dan de lage aftoppingsgrens. De huurklasse tussen de hoge aftoppingsgrens en de
maximale huurgrens heeft sinds het tweede kwartaal van 2016 weer een stijgende trend, 15% van de
verhuringen heeft een huurprijs tussen de hoge aftoppingsgrens en de maximale huurgrens. Vanaf
2016 worden ook weer woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens toegewezen.
Senioren zijn vanaf eind 2015 lagere aanvangshuren gaan betalen voor hun nieuwe woning.

Figuur 4.12

Aantal verhuringen aan senioren per kwartaal naar huurklasse, gemeente Utrecht
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Moeten seniorenwoningen vaker worden aangeboden voordat deze toegewezen worden? Het
‘aanbiedingsresultaat’ geeft het aantal keren weer dat een woning is aangeboden aan kandidaten
alvorens deze is verhuurd. In de eerste helft van 2017 is over alle toewijzingen het
aanbiedingsresultaat 5,8: gemiddeld heeft dus de zesde kandidaat de woning geaccepteerd en werd
er vijf keer geweigerd. Er wordt minder geweigerd door de groep 55-plussers als geheel
(aanbiedingsresultaat van 4,6), maar binnen de groep van senioren zijn er verschillen, zoals figuur
4.13 laat zien. De groep 55 t/m 64 jarigen heeft een aanbiedingsresultaat dat heel dicht bij het
gemiddelde ligt, zij hebben een aanbiedingsresultaat van 5,9. Het aanbiedingsresultaat is onder 65
t/m 74-jarigen hoog en bedraagt 6,9. Zij weigeren relatief veel, omdat zij wellicht kritischer zijn en/of
een woning willen die op latere leeftijd ook nog geschikt voor hen is. De oudere senioren weigeren
minder dan gemiddeld. Het aanbiedingsresultaat bedraagt 3,9 onder 75-plussers.

Figuur 4.13

4.5

Aanbiedingsresultaat verhuringen naar leeftijdsklasse, gemeente Utrecht, 1
2017

e

helft

Conclusie

In hoeverre sluit het woningaanbod aan op de woningvraag van 55-plussers? Wie is de ‘senior’, welke
woningen zijn populair en welke woningen krijgen zij toegewezen?
• Het aandeel senioren onder de ingeschreven woningzoekenden in regio Utrecht neemt licht af, net
als voorgaande jaren. Inmiddels bestaat 25% van de ingeschreven woningzoekenden uit senioren
55-plussers (peildatum 30 juni 2017). De afname komt vooral door de daling van de inschrijvingen
van 75-plussers. Het aandeel ingeschreven 75-plussers neemt relatief als in absolute aantallen af.
De andere groepen senioren zijn stabiel. Ondanks de vergrijzing is er dus geenszins sprake van
toename in het aantal inschrijvingen van senioren.
• Het grootste deel van de senioren is alleenwonend of met zijn tweeën. Zij zijn vaker dan jongere
woningzoekenden doorstromer. Het aandeel doorstromers onder senioren is daarbij hoger dan
vorig jaar. Slechts 20% van de starters is ouder dan 55 jaar. Het antwoord waarom deze senioren
starters zijn, behoeft nader onderzoek.
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• Net als vorig jaar is slechts 3% van de senioren actief op zoek naar woning. Dit is een stuk minder
dan de 8% actief woningzoekenden in de groep 18 t/m 54 jaar. Mogelijk zijn senioren kritisch in het
zoeken naar een nieuwe woning of vallen zij vaker buiten de primaire en secundaire doelgroep.
• De groep senioren van 55 t/m 64 jaar heeft betreft woningtype een voorkeur die weinig afwijkt van
de groep 18 t/m 54-jarigen. Daarnaast neemt de voorkeur voor appartementen en
benedenwoningen met de leeftijd toe; ten koste van eengezinswoningen en bovenwoningen.
• Op hogere leeftijd brengen woningzoekenden steeds vaker reacties uit op ‘voorrang 65+’-woningen
en servicewoningen (voorheen aanleunwoningen).
• Meer en meer niet-65-plussers reageren op voorrang 65+’-woningen. In de eerste helft van 2017 is
slechts 11% afkomstig van 65-plussers en 89% van andere, jongere woningzoekenden. De
achterliggende reden van dit reactiegedrag zou kunnen liggen in zowel de vraag als het aanbod
van de woningen. In nader onderzoek zou gekeken kunnen worden naar woonwensen van
senioren en de kwaliteit van het aanbod.
• Toegankelijkheid van de woning speelt een steeds grotere rol naar mate de leeftijd van de senior
toeneemt. De verhuringen van de gelijkvloerse woning en de rolstoelwoning neemt met de leeftijd
gestaag toe. De rollatorwoning heeft een eigen patroon: het aandeel verhuringen is het grootst in
de groep 65 t/m 74 jaar en het aandeel neemt weer iets af bij de groep 75-plus.
• Er zijn weinig verschillen te zien in het aandeel reacties naar huurklassen tussen de verschillende
leeftijdsgroepen. In alle leeftijdsgroepen is ongeveer 65% van alle reacties op woningen tot de lage
aftoppingsgrens en 15% op woningen tot de hoge aftoppingsgrens.
• De invloed van de passendheidsnorm is blijvend. In de periode tot 2016 waren woningen in de
hoogste huurklasse (met een huurprijs tussen de hoge aftoppingsgrens en de maximale
huurgrens) onder senioren het meest populair, maar sinds het tweede kwartaal van 2016 worden
de meeste reacties uitgebracht op het aanbod met een huurprijs tot de lage aftoppingsgrens
• Net als vorig jaar behoort 80% van de nieuwe huurders van 55 jaar en ouder tot de primaire
doelgroep (eerste helft van 2017). Na invoering van de passendheidsnorm zijn er nauwelijks nog
woningen toegewezen aan senioren met een hoger inkomen.
• Drie kwart van de senioren van 65 t/m 74 jaar heeft een ‘voorrang 65+’-woning toegewezen
gekregen, de rest een normale woning. Bij 75-plussers krijgt twee derde een ‘voorrang 65+’woning. Dit lijkt relatief weinig, maar veel 75-plussers krijgen normale woningen met een minimum
leeftijdseis van 65 jaar. Daarnaast is 5% van de toewijzingen aan 75-plussers een servicewoning.
Van de toegewezen voorrang 65+’-woningen is 55% 65-plusser. Een aanzienlijk deel (45%) is dus
jonger dan 65 jaar. In vergelijking tot vorig jaar zijn in verhouding meer voorrang 65+-woningen
toegewezen aan jongeren.
• Passend toewijzen heeft vanaf 2016 gezorgd voor een trendbreuk in aanvangshuren. Voor
passend toewijzen waren de meeste toewijzingen in de hoogste huurklasse. Nu passend toewijzen
de norm is, zijn de meeste aanvangshuren onder de lage aftoppingsgrens.
• Kijkend naar het reactiegedrag en de positie op de woningmarkt van de drie groepen senioren, zijn
er grote verschillen te zien. Het reactiegedrag en de positie op de woningmarkt van 55 t/m 64jarigen lijken veelal op de ‘jongere’ woningzoekenden. Senioren tussen 65 t/m 75 jaar en met name
de 75-plussers hebben veel meer een specifiek woningvraag.

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Utrecht, zomer 2017 | www.woningnet.info
blz. 49

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Utrecht, zomer 2017 | www.woningnet.info
blz. 50

Bijlagen
Bijlage 1

Passend toewijzen

De Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) maakte voor woningzoekenden het
volgende overzicht van de passendheidsnorm:
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Bijlage 2

Inkomensgroepen

Tot de primaire doelgroep behoren de woningzoekenden die op basis van hun leeftijd, inkomen en
huishoudgrootte recht hebben op huurtoeslag. De secundaire doelgroep wordt gevormd door de
woningzoekenden die op basis van hun leeftijd, inkomen en huishoudgrootte geen recht op
huurtoeslag hebben, maar wel binnen de EU-norm vallen. De groep middeninkomens heeft een
inkomen boven de EU-grens van €35.739 (in 2016). De hogere inkomens hebben een inkomen boven
€39.874.
In onderstaande tabel zijn de grenzen voor 2017 weergegeven. Voor de trendanalyse zijn voor de
grenzen van voorgaande jaren geïndexeerd.

Doelgroep

Grens

In 2017

Primaire doelgroep

Huurtoeslaggerechtigd

Secundaire doelgroep
Middeninkomens
Hogere inkomens

Inkomen EU-norm
Inkomen
inkomen

Afhankelijk van leeftijd en aantal personen:
€22.200, €30.150 en €30.175
Tot €36.165
Tussen €36.165 en €40.349
Hoger dan €40.349
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Bijlage 3

Huurklassen

De hier gekozen grenzen voor de huurklassen komen overeen met de huurprijsgrenzen die bij de
berekening van huurtoeslag worden gebruikt. Deze grenzen worden elk jaar vastgesteld:
Laag
Midden-laag
Midden-hoog
Hoog

= tot kwaliteitskortingsgrens
= tot lage aftoppingsgrens
= tot hoge aftoppingsgrens
= tot maximale sociale huurgrens

Huur 2014

Laag <= €389,05, Midden-laag = €389,06 t/m €556,82, Midden-Hoog = €556,83 t/m
€596,75, Hoog = €596,76 t/m €699,48, Boven sociale huurgrens > €699,48

Huur 2015

Laag <= €403,06, Midden-laag = €403,07 t/m €576,87, Midden-Hoog = €576,88 t/m
€618,24, Hoog = €618,25 t/m €710,68, Boven sociale huurgrens > €710,68

Huur 2016

Laag <= €409,92, Midden-laag = €409,93 t/m €586,68, Midden-Hoog = €586,69 t/m
€628,76, Hoog = €628,77 t/m €710,68, Boven sociale huurgrens > €710,68

Huur 2017

Laag <= €414,02, Midden-laag = €414,03 t/m €592,55, Midden-Hoog = €592,56 t/m
€635,05, Hoog = €635,06 t/m €710,68, Boven sociale huurgrens > €710,68
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