
Uitkomsten onderzoek ‘Betaalbaarheid huurders’’  
 
Aanleiding van het onderzoek  
Portaal wil graag dat huurders passend kunnen wonen. Het doel ervan is om huurprijzen passender te 
maken voor de huurders. Wie weinig verdient, betaalt minder; wie meer verdient, betaalt meer. 
Wanneer huurders een relatief laag inkomen hebben (huurtoeslaggerechtigd) met daarbij een relatief 
hoge huurprijs (boven de aftoppingsgrenzen) kunnen deze huurders gezien worden als dure 
scheefhuurders. Het ontstaan van dure scheefhuurders is niet goed in beeld bij woningcorporaties. De 
vraag hierbij is wat de oorzaken zijn van dure scheefhuur en wat kunnen corporaties hier tegen doen? 
Een afstudeerder bij de afdeling Strategische staf heeft in dit kader een onderzoek uitgevoerd. Om een 
indruk te krijgen hoe huurders de betaalbaarheid van hun woning ervaren, is aan de leden van het 
PortaalPanel een aantal vragen gesteld. Aan dit onderzoek deden uiteindelijk 135 panelleden mee van 
de 235 gevraagde panelleden (58% respons). 
 
Resultaten 
Het onderzoek is gehouden tussen 13 en 24 mei 2019. De meeste resultaten van dit panelonderzoek 
onder de huurders komen overeen met ons eigen beeld. Zo blijkt de behoefte naar een flexibele 
huurprijs bij ongeveer twee derde van de respondenten te spelen. Verder zien wij dat 104 van de 135 
respondenten de huurprijs redelijk tot goed betaalbaar vinden Met betrekking tot een mogelijke 
verhuiswens hebben 79 van de  135 respondenten totaal niet de intentie om te verhuizen, terwijl 49 
van de 135 personen dit wel uitspreken.  
 
Op basis van deze enquête kan ook geconcludeerd worden dat de respondenten over het algemeen 
geen tot weinig betaalbaarheidsproblemen ondervinden. 
 
Vervolg  
Gebaseerd op dit panelonderzoek in combinatie met het afnemen van diepte-interviews met experts 
uit de corporatiesector en een aantal panelleden is er een adviesrapport geschreven. Dit adviesrapport 
heeft betrekking tot het onderwerp betaalbaarheid en geeft antwoord op de vraag wat de oorzaken 
zijn van dure scheefheid binnen de vastgoedportefeuille van Portaal. Dit rapport wordt gebruikt als 
input voor ons beleid op dit gebied.  
 


