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Betaalbaarheidsonderzoek HVF 2017 – 2018                   Franeker, juni 2018  

 De analyse  

Het wordt voor huurders in de lagere inkomensklassen steeds meer een uitdaging om rond te komen 

en om dit fenomeen nader te verklaren en meer zicht te krijgen op de inkomsten en uitgaven van 

deze sociale huurders heeft huurdersvereniging Franeker (HVF) dit voor haar huurders in de stad 

Franeker onlangs nader onderzocht via een betaalbaarheidsonderzoek.  In het najaar 2017 heeft HVF 

aan alle 700 leden een enquête gestuurd.   

59 respondenten hebben deze enquête uiteindelijk beantwoord.  

Gezien het aantal respondenten op een onderzoekspopulatie van 700 huishoudens, zijnde het aantal 

leden van Huurdersvereniging Franeker, is het niet goed mogelijk betrouwbare en nauwkeurige 

uitspraken te doen. We kunnen aan de hand van de resultaten wel de nodige signalen afgeven.  

Hieronder volgt de analyse van de gegeven antwoorden van deze respondenten  

1- De respondenten  
Van de 59 respondenten is ruim de helft alleenstaand (58%) en ruim 30% bestaat de huishouding uit 

twee personen. Alleen in de categorie netto-inkomens boven de € 1800,- (25% respondenten) 

bestaat een ruime meerderheid uit tweepersoonshuishoudens.  

  

 De respondenten kwamen uit alle wijken in Franeker en waren ook tamelijk gelijk verdeeld getuige 

bijgaand overzicht.  

  

   

 

 We hebben gevraagd naar de inkomensverdeling van de respondenten woonachtig in 

de stad Franeker.  
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Netto maandinkomen per categorie:  

   

2- Inkomensgroepen  
Doordat het merendeel van de vragen een open karakter ontvingen we ook de bijbehorende 

individuele reacties. Deze hebben we voor deze analyse gegroepeerd.   

De kern van de groepen bestaat uit vier inkomensgroepen. Op basis hiervan is deze verdere 

analyse uitgewerkt.   

De volgende vier inkomensgroepen hebben we bepaald:  

• De lage inkomens. De netto inkomensgroep tot € 1200,-. (16 respondenten)  

• De middeninkomensgroep.  De netto inkomensgroep tussen € 1200,- en €1.600,- (17 

respondenten)  

• Inkomensgroep tussen €1600,- en € 2000,- (10 respondenten)  

• De hoogste inkomensgroep boven € 2000,-. (15 respondenten). Deze groep komt niet 

meer voor huurtoeslag in aanmerking en om die reden hebben we deze groep niet in deze 

analyse verwerkt.  

  

2.1- Inkomensgroep  tot € 1200,-   
28% van de respondenten verdient minder dan € 1200,-. Het gemiddeld inkomen in deze categorie 

bedraagt € 1034,-  
75% van deze respondenten is alleenstaand.  

Huurlasten  

De huurlasten zijn de kosten voor huur en energie.  

Deze groep betaalt gemiddeld € 552,- huur maar is sterk afhankelijk van huurtoeslag.   

80% ontvangt huurtoeslag en gemiddeld ontvangt deze inkomensgroep  €151,- . aan huurtoeslag.   

De energiekosten bedragen gemiddeld € 110,- per huishouden.  

Zorgkosten, toeslagen en overige verzekeringskosten  

Men betaalt gemiddeld €117,- aan basis zorgkosten. Opvallend is dat slechts de helft van deze groep 

aanvullend verzekerd is en slechts 30% een tandartsverzekering heeft.   

Gemiddeld over alle huishoudens in deze inkomensgroep betaalt men €19,- aan aanvullende 

ziektekostenverzekeringen en €5,- aan tandartsverzekering.   

Wij hebben ook gevraagd naar eventuele overige verzekeringen naast ziektekosten zoals 

inboedelverzekering, WA, uitvaartverzekeringen etc.  Bijna allen hebben deze verzekeringen en 

hiervoor betaalt men gemiddeld € 37,- per maand.  
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In deze groep wordt aanzienlijk meer aan toeslagen, zoals zorgtoeslag en kind gebonden budget  

ontvangen. Bijna iedereen ontvangt zorgtoeslag.  

Gemiddeld ontvangt men € 113,- per huishouden aan toeslagen.   

Dit geeft wederom de afhankelijkheid van de overheid aan en is tevens ook een risicogroep door  het 

verkeerd berekenen en latere terugbetaling van teveel uitgekeerde overheidstoeslagen. Iets waar we 

in de praktijk regelmatig mee worden geconfronteerd en wat kan leiden tot betalingsproblemen.  

Overige kosten zoals lidmaatschap, vervoerskosten en RTV/internet  

In de lage inkomensgroep bezit slechts 3 van de 16 deelnemers een auto en vier respondenten 

hebben een abonnement voor openbaar vervoer.   

Gemiddeld betaalt men per huishouden ongeveer € 50,- aan vervoerskosten ( gemiddelde 

autokosten en openbaar vervoer)  

Slechts 6 van de 16 respondenten zijn lid van een vereniging of club. Gemiddeld betalen de leden die 

lid zijn hiervoor 31,- per maand. Een respondent  betaalt voor een lidmaatschap zelfs €140,-.  (Of dit 

bedrag per maand is of per jaar is niet geheel duidelijk). Wanneer wij kijken naar de uitgaven van 

lidmaatschapskosten verrekend over de gehele groep per huishouden dan is het gemiddelde bedrag 

slechts €18,75 per huishouden  

Iedereen betaalt een bedrag voor telefoonkosten, TV en internet. Gemiddeld €55,- per huishouden   

Gemeentelijke belastingen  

Slechts 3 respondenten geeft aan kwijtschelding te hebben hiervoor. De overige huishoudens betalen 

de wettelijke bijdrage van €422,- of €469,- hetgeen voor deze doelgroep jaarlijks een zware 

kostenpost is. Gezien het geringe aantal kwijtscheldingen vragen wij ons af in hoeverre men op de 

hoogte is van de mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en 

waterschapslasten1 (niet meegenomen in dit onderzoek).  

Schulden en overige kosten  

Op de vraag of er nog overige schulden en onkosten zijn geeft slechts 4 van de 16 respondenten dit 

aan. Een respondent heeft een schuld van €2600,-  

 

Wat blijft er over?  

We hebben gevraagd welk bedrag de respondenten overhouden om van te kunnen leven na aftrek 

van alle vaste kosten. In deze laagste inkomenscategorie geeft 7 van de 16 respondenten aan dat er 

niets overblijft. De 11 andere huishoudens houden dan gemiddeld een bedrag over van €225,- per 

maand. Wanneer we dat berekenen over alle huishoudens in deze inkomensgroep zou het bedrag 

per huishouden € 155,- per maand zijn. Wanneer we echter de gemiddelde bedragen in een tabel 

verwerken en  de schulden en overige kosten buiten beschouwing laten omdat dit lang niet voor 

iedereen speelt dan houdt men een bedrag over van € 365,- om van te leven. Zie ook tabel 1 pagina 

6.  

  

 

 

 

Spaargeld  

                                         
1 Niet meegenomen in dit onderzoek  
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Bij 4 van de 16 respondenten is daarnaast wat ruimte voor spaargeld.  Gemiddeld hebben deze vier 

huishoudens € 88,- aan spaargeld 

2.2- Inkomensgroep tussen € 1200,- en € 1600,-  
30% van de respondenten valt in de inkomenscategorie  tussen de €1200,- en € 1600,-  

 (gemiddeld  inkomen bedraagt € 1395,-)    

Ook deze categorie inkomens heeft normaliter nog recht op huurtoeslag  

70% van de respondenten woont alleenstaand  

 Huurlasten  

Deze groep betaalt gemiddeld € 490,- aan bruto huurkosten maar is hierbij nog wel afhankelijk van 

huurtoeslag. Driekwart van de respondenten ontvangt dit waardoor er totaal aan deze 

inkomensgroep gemiddeld een bedrag van € 103,- aan huurtoeslag wordt betaald.  Opvallend is dat 

de gemiddelde brutohuurprijs van de respondenten in deze groep beduidend lager is dan de 

huurprijs in de laagste inkomensgroep. Men ontvangt  gemiddeld nog redelijk wat huurtoeslag zodat 

de netto huur en ook de woninglasten lager uitvallen dan de groep met de laagste inkomens De 

energiekosten bedragen hier gemiddeld € 95,- per huishouden.  

Zorgkosten, toeslagen en overige verzekeringskosten  

Men betaalt gemiddeld € 151,- aan basiszorg.  De helft van deze groep is  aanvullende verzekerd ( 

gemiddeld € 11,-- per huishouden ) en meer dan de helft van de respondenten heeft een 

tandartsverzekering (gemiddeld  € 8,- per huishouden)  

80% heeft overige verzekeringen afgesloten en zij betalen hiervoor gemiddeld € 34,- per huishouden 

voor.   

De helft van de respondenten ontvang zorgtoeslag of kindgebondenbudget. Per huishouden is dit 

bedrag € 76,-  

Overige kosten zoals lidmaatschap, vervoerskosten en RTV/internet  

De gemiddelde vervoerskosten bedragen € 72,-. Dit is inclusief openbaar vervoer. De helft van deze 

groep bezit een auto.   

Ruim 50% is lid van een vereniging of club en zij betalen hier gemiddeld slechts € 13,- per maand 

voor. Gemiddeld per huishouden in deze groep is dit een bedrag van €20,-  

Iedereen betaalt en bedrag voor telefoonkosten, TV en internet.  

Gemiddeld is dit €59,- per huishouden   

Gemeentelijke belastingen.  

 2 respondenten geven aan kwijtschelding te hebben hiervoor. De overige huishoudens betalen de 

wettelijke bijdrage van €422,- of €469,-  

Schulden en overige kosten  

Op de vraag of er nog overige schulden en overige vaste onkosten zijn is het opvallend dat hier in 

deze inkomensgroep meer sprake van is. 50% van deze groep geeft aan dat hier sprake van is.  5 

respondenten hebben een schuld staan van meer dan €  500,-  

 

Wat blijft er over? 

Op de vraag  welk bedrag de respondenten overhouden om van te leven na aftrek van alle 

kosten constateren we dat vrijwel alle respondenten een bedrag overhouden en dit bedrag is 
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gemiddeld  € 325,-  per huishouden. Beduidend meer dan de laagste inkomensgroep tot € 1200,- 

aangeeft.  

Echter wanneer we een tabel met de gemiddelde uitgaven hanteren en de schuldenen overige 

kosten buiten beschouwing laten omdat dit niet voor iedereen geld dan blijft er een bedrag over van 

€ 647,- om van te leven.  

Spaargeld  

Ruim de helft van deze groep huishoudens heeft ruimte voor spaargeld. Gemiddeld hebben deze 

spaarders een bedrag hiervoor gereserveerd staan van € 76,-  per maand.  

 2.3- Inkomensgroep tussen € 1600,- en € 2000,-,- Gemiddelde inkomen hier is € 1727,-   

Huurlasten  

10 respondenten (20%) zit in deze inkomenscategorie en zij betalen gemiddeld € 483,- aan 

brutohuur. Van de 10 respondenten ontvangen er 3 huurtoeslag.  De energiekosten zijn 

hier gemiddeld het hoogst namelijk €118,-  

Zorgkosten, toeslagen en overige verzekeringskosten  

Er wordt in deze categorie ruim € 140,- per huishouden uitgegeven aan basiszorgkosten. Iets meer 

dan de helft is aanvullend verzekerd voor gemiddeld 22,- per huishouden. En slechts 2 respondenten 

hebben een tandartsverzekering en geeft hier per maand €17,- per huishouden aan uit.  

Men heeft voor gemiddeld € 35,- per huishouden aan overige verzekeringen afgesloten.  

Per huishouden ontvangt men in deze groep nog een overheidstoeslag aan zorgtoeslag en 

kindgebonden budget van € 33,-   

Overige kosten zoals lidmaatschap, vervoerskosten en RTV/internet  

Nagenoeg ieder huishouden in deze groep bezit een auto. Vervoerskosten in deze groep zijn een stuk 

hoger namelijk € 170,- per huishouden.  

2/3 is lid van een club of vereniging en heeft hiervoor gemiddeld €  43,- per huishouden voor over 

Iedereen betaalt en bedrag voor telefoonkosten, TV en internet. Gemiddeld is dit €66,- per 

huishouden   

Schulden en overige kosten  

In deze inkomenscategorie is ook sprake van overige schulden. Slechts 3 respondenten hebben geen 

schuld. Van diegene met schulden is het gemiddelde schuldbedrag € 305,- waarvan er twee zijn met 

een schuld van respectievelijk € 700,- en € 1000,-       

 

Wat blijft er over?  

Men houdt in deze groep beduidend meer over om van te leven. Men zegt gemiddeld een bedrag 

van € 457,- over te hebben om van te leven. Echter wanneer we een tabel met de gemiddelde 

uitgaven hanteren en de schulden en overige kosten buiten beschouwing laten omdat dit niet voor 

iedereen geld dan blijft er een bedrag over van € 675,- om van te leven. Niet veel meer dan de 

respondenten uit de groep in de categorie tussen € 1200,- en € 1600,-  Dit komt met name vanwege 

het verschil in hoogte van de zogenaamde overige kosten en de lagere toeslagen.    

Spaargeld  

De helft van de respondenten vertellen ons echter over spaargeld te beschikken. Men spaart dan 

ongeveer € 80,- per maand.  
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3- Overzicht inkomensgroepen en kostencategorieën  
Via een overzichtstabel op de volgende pagina krijgen we meer inzicht in inkomsten en bijbehorende 

kosten van wonen, zorg en overige vaste onkosten.   

Van belang zijn de woninglastenquote en woonzorgquote. Hieruit wordt zichtbaar in hoeverre de 

woninglasten ( huur en energie) en woninglasten + en zorg invloed hebben op het overige 

levensonderhoud. Alvast mogen we hieruit concluderen dat deze quotes in de laagste 

inkomensgroep erg hoog zijn. Uit een woonlastenquote (48%) en woonzorgquote (61%)  blijkt dat de 

kosten van wonen en zorg zwaar drukken op de totale huishoudbegroting.  

Tevens kunnen we concluderen dat de afhankelijkheid van de overheidstoeslagen zoals huurtoeslag 

en zorgtoeslag met name in  de laagste 2 inkomensgroepen erg groot is.  

Tabel 1.  Overzicht inkomensgroep en kostencategorieën wonen en leven.  

Kostencategorieën 

Inkomensgroep  
Tot € 1200,- 

Tussen € 1200,- 

en € 1600,- 
Tussen € 1600,- 

en €2000 

Totaal 

inkomens tot 

€ 2000,- 

     

Inkomen €                   

1.065 
€                   

1.395 
€                   

1.727 
€               

1.316 

Brutohuur €                       

552 
€                       

490 
€                       

483 
€                   

503 

Huurtoeslag €                       

151 
€                       

103 
€                         

33 
€                   

100 

Nettohuur €                       

401 
€                       

387 
€                       

450 
€                   

403 

Energiekosten €                       

110 
€                         

95 
€                       

118 
€                   

126 

Woninglasten €                       

511 
€                       

482 
€                       

568 
€                   

529 

     

Ziektekosten     

Basis €                       

117 
€                       

151 
€                       

140 
€                   

147 

Aanvullend €                         

19 
€                         

11 
€                         

22 
€                     

13 

Tandarts €                            

5 
€                            

8 
€                         

23 
€                        

5 

Totaal ziektekosten €                       

141 
€                       

170 
€                       

185 
€                   

165 

 

Totaalkosten woning en zorg €                       

652 
€                       

652 
€                       

753 
€                   

694 
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WoningLastenQuote 48% 35% 33% 40% 

WoonZorg quote 61% 47% 44% 53% 

     

Overige kosten     

Telefoon, internet €                         

55 
€                         

59 
€                         

66 
€                     

58 

Lidmaatschap €                         

19 
€                            

7 
€                         

43 
€                     

19 

Overige verzekeringen €                         

37 
€                         

34 
€                         

35 
€                     

35 

Vervoerskosten €                         

50 
€                         

72 
€                       

170 
€                     

90 

Totaal overige kosten €                       

161 
€                       

172 
€                       

314 
€                   

202 

Toeslagen overheid €                       

113 
€                         

76 
€                         

15 
€                     

98 

Totale kosten -/- toeslagen €                         

48 
€                         

96 
€                       

299 
€                   

104 

     

Totaal alle kosten €                       

700 
€                       

748 
€                   

1.052 
€                   

798 

Rest/leefbedrag  €                       

365 
€                       

647 
€                       

675 
€                   

518 

     

Totaal toeslagen €                       

264 
€                       

179 
€                         

48 
€ 

204 

NB:  Genoemde bedragen zijn gemiddelden per inkomensgroep  

Toelichting  
In bovenstaande tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:  

1. Overige uitgaven en schulden. Genoemde bedragen gelden niet voor alle respondenten en 

zijn teveel gerelateerd aan het individu om in deze tabel als een gemiddeld bedrag te verwerken  

2. Servicekosten. Bedragen te divers en opgegeven bedragen zijn niet betrouwbaar genoeg.  

3. De vaste jaarkosten van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten  

4. Spaargelden. (Zie punt 1)  



 

HUIZENISSEN JAARGANG 27 nr. 2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

4- Conclusie/signalen  
 

Het aantal respondenten is niet geheel representatief genoeg om generieke conclusies te kunnen 

verantwoorden wel kunnen we signalen geven ter indicatie.  

a)-We mogen het signaal afgeven dat woon/zorgkosten bij de laagste-inkomensgroep 

verhoudingsgewijs hoog zijn getuige de hoge woonlastenquote (43%) en woonzorgquote 

(61%).   

  

b)-De afhankelijkheid van overheidstoeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kind 

gebonden budget is de lage inkomensgroep hoog. Hierbij speelt ook het risico van verkeerd 

berekende toeslagen een rol. Ook in de inkomensgroep tot € 1600,- is de afhankelijkheid 

zeer aanwezig.  

  

c)-Slechts de helft van deze laagste-inkomensgroepen en middeninkomensgroep is 

aanvullend verzekerd voor zorg en slechts 30% heeft een tandartsverzekering. Er wordt 

blijkbaar bezuinigd op zorgkosten  

  

d)-Enige luxe kunnen respondenten uit de laagste-inkomensgroep ze zich niet echt  

veroorloven. Het autobezit is laag en slechts een beperkt aantal respondenten is lid van een 

vereniging of club.  

De totale kosten voor wonen, zorg en noodzakelijk levensonderhoud zijn in verhouding met 

het inkomen erg hoog.  Dit heeft z’n beslag op de levenskwaliteit en in deze groep ontstaan 

snel betalingsproblemen.  

  

e)-Bij 5 van de 59 respondenten is er sprake van kwijtschelding van de gemeentelijke 

belastingen. Dit bevreemdt ons vanwege het gemiddelde inkomen van met name de  

laagste inkomensgroep.   

  

f)-In de 2 middeninkomensgroepen (tussen € 1200,- en € 2000,-) valt op dat de gemiddelde 

brutohuur lager is dan de groep met de laagste inkomens. Tevens valt op dat de 

respondenten uit deze twee middengroep in verhouding meer schulden en overige onkosten 

hebben waarvan in vijf gevallen deze schuld te veel toeneemt.  De ‘overige’ kosten van de 

respondenten in de categorie € 1600,- en €2000,-  liggen aanmerkelijk hoger dan de 

categorie daaronder.  

  

g)-Het aantal respondenten die spaargeld hebben en de bijbehorende bedragen voldoen niet 

aan de buffernorm volgens het Nibud. Het Nibud adviseert 10% van het maandinkomen te 

sparen voor opvang onverhoopte kosten.  

  

 

 

 


