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ALGEMEEN 

Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 
april 1968 is een werkgroep ingesteld met als op
dracht de kwantificering en differentiëring naar 
categorie van de woningbehoefte in de gemeente Eind
hoven. Deze opdracht zou onder meer moeten inhouden: 

- een analyse van de inkomensontwikkelingj 

- een inventarisatie van de woningvoorraad naar 
welstandscategoriënj 

de bepaling van de vereiste aantallen woningen 
per welstandscategoriej 

vaststelling van de aantallen woningen die 
wegens sanering en/of ten behoeve van stedebouw
kundige plannen moeten worden afgebroken. 

De werkgroep is geformeerd uit vertegenwoordigers van 
de afdelingen Onderzoek en Statistiek resp. Openbare 
Werken en Volkshuisvesting der Gemeentesecretarie, de 
afdeling Stedebouwkundig Onderzoek van de Dienst Ruim
telijke Ordening en Verkeer en de afdeling Bouwtech
nische Zaken van de Dienst Gemeentewerken. In een 
later stadium is nog een vertegenwoordiger van de 
Dienst Bouw- en Woningtoezicht in de werkgroep opge
nomen. 

Met de werkzaamheden is in september 1968 begonnen. 
De voorlopige inzichten van de leden van de werkgroep 
over de totale problematiek van de kwaliteit van de 
woningvoorraad zijn neergelegd in een "discussienota 
over het kwalitatieve woningvraagstuk", gedateerd juni 
1969. De inhoud van deze nota is in een vergadering 
op 20 augustus 1969 onderwerp van discussie geweest 
tussen enkele leden van het College van Burgemeester 
en Wethouders en de leden van de werkgroep. 

Naar aanleiding van dit overleg is vastgesteld, dat 
in de definitieve versie van het rapport -naast de 
aanpassing op een aantal detailpunten- met name nog 
aandacht zou moeten worden geschonken aan de betekenis 
van het inflatie-effect en de invloed van de subsidies 
op de woningmarkt. 

Het voorliggende rapport is - tegen de achtergrond van 
de huidige stand van zaken op het terrein van de 
woningbouw en de inzichten van de leden van de werk
g roep over deze materie - te beschouwen als een eind
rapport. 

De nota is vastgesteld in de vergadering van de werk
g roep op 17 december 1969. In haar vergadering van 
3 maart 1970 hebben Burgemeester en Wethouders zich 
met de in het rapport neergelegde gedachten verenigd. 
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I. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

Het woningbouwbeleid kende tot voor kort als belang
rijkste doelstelling de opheffing van de kwantita
tieve woningnood. Nu het zich laat aanzien dat bij 
handhaving van de nettoproduktie op het niveau van 
de laatste jaren het kwantitatieve woningtekort 
binnen afzienbare tijd zal zijn opgeheven, wordt in 
tal van toonaarden door insiders betoogd en voorge
rekend, dat een nieuw probleem of juister gesteld: 
een tot op heden onvoldoende onderkend probleem alle 
aandacht zal gaan opeisen, n.l. het vraagstuk van 
een niet aangepast kwalitatief woningaanbod. 

Deze stellingname is landelijk vrijwel algemeen. De 
volgende feiten en overwegingen spelen in de dis 
cussie over dit onderwerp onder meer een rol: 

- de gemiddelde Nederlandse gezinshuishouding 
bestee~een te gering deel van het gezinsinko
men aan wonen; zowel in de omringende landen 
(België en Duitsland) als in landen met een 
aanmerkelijk hogere levensstandaard (Zweden en 
Verenigde Staten) wordt een groter deel van 
het inkomen aan wonen besteed. 

- deze situatie is voor Nederland onder meer ver
oorzaakt, doordat -als onderdeel van de gevoerde 
loon- en prijspolitiek- de huren van bestaande 
woningen na de tweede wereldoorlog werden bevro
ren op het niveau van 1940. Daarnaast was het in 
verband met het tekort aan woningen noodzakelijk 
een zo groot mogelijk aantal woningen te bouwen. 
Vanweg e de relatief beperkte financiële middelen 
hield dit de bouw van vele goedkope woningen in. 
Deze woningen zijn daardoor gedeeltelijk toege
wezen aan gez innen met een naar verhouding te 
hoog inkomen. Ook thans is het voor vele gezin
nen nog niet mogelijk om bij een stijgend inko
men te verhuizen, omdat de doorstromingsmogelijk
heden onvoldoende zijn. 

de kostprijs van nieuwe woningen is na de tweede 
wereldoorlog sterk gestegen. De huur op kost
prijsbasis van nieuwe woningen lag aanzienlijk 
hoger dan de huur van vergelijkbare vooroorlogse 
woningen. Om deze onaanvaardbare discrepantie 
weg te werken is enerzijds voor de nieuwbouw een 
systeem van subsidies en andere financiële bij
dragen in hèt leven geroepen en is anderzijds 
het huurpeil van de oude woning en verhoogd mid
dels periodieke uniforme huurverhogingen. 

bij een vr~Je en open woningmarkt zal de als ge
volg van het huurbeleid en de woningnood ver
sluierde vraag naar betere c.q. duurdere woningen 
merkbaar worden. Deze toeneming van de vraag naar 
duurdere woningen krijgt een belangrijke extra
injectie door de te verwachten reële welvaarts
stijging. 
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De hier zeer in het kort geschetste problematiek 
heeft geleid tot een stroom van publikaties en onder
zoekingen. Het nut van al dit speurwerk -en het lijkt 
goed dit reeds op deze plaats te stellen- is slechts 
betrekkelijk. 

In de eerste plaats moet worden ingezien dat de 
woningbouw in belangrijke mate een sociaal vraagstuk 
is en als zodanig sterk onderhevig aan politieke en 
andere niet voorspelbare beslissingen. Tegen deze 
achtergrond kunnen beschouwingen over en prognoses 
van de toekomstige woningbehoefte slechts hulpmidde
len zijn om de gedachtenvorming en discussie over dit 
vraagstuk enige concrete inhoud te geven. 

In de tweede plaats moet er op worden gewezen dat de 
probleemstelling vrijwel steeds te beperkt is. Met 
name wordt voorbijgegaan aan de konsekwenties van het 
afbreken van het objectieve subsidiesysteem en de ge
volgen van de huurliberalisatie, waardoor een herstel 
van het evenwicht tussen kostprijs en huur mogelijk 
zou worden. Deze gevolgen kunnen, zoals nader zal 
worden aangetoond, van zeer vér strekkende betekenis 
zijn. Het is niet in de laatste plaats om deze reden, 
dat aan de kwantitatieve uitkomsten van deze studie 
zeker geen exacte en bindende waarde mag worden toe
gekend. 
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11. METHODE VAN ONDERZOEK 

Het onderwerp van onderzoek, waarvan de resultaten 
zi j n neergelegd in deze nota, behelst de "indicatieve 
vaststelling van de vereiste aantallen woningen per 
welstandscategorie resp. in 1968 en 1980 " . Gezien de 
beperkte beschikbare mankracht moest tot deze selec
tieve taakstelling worden overgegaan. Geen aandacht 
is derhalve geschonken aan de gewenste differentiatie 
naar onder meer grootteklasse, type woning en situ- ·· 
ering. Deze facetten zijn bovendien in feite afgelei
den van het meest belangrijke criterium: de gewenste 
differentiatie van de woningvoorraad naar welstands
categorie. Ter wille van de doorzichtigheid van de 
problematiek is het om deze reden zelfs wenselijk 
het object van onderzoek te beperken tot de hoofdzaak. 

De vraag , hoe in deze tot de hoofdzaak teruggebrach te 
problematiek een verantwoorde methode te vinden die 
voor het woningbouwbeleid voor de toekomst enig hou
vast biedt, is in vrijwel alle onderzoekingen aanlei
ding uit te gaan "van de veronderstelling dat de be
volking een gefixeerd percentage van het inkomen 
verwoont " (citaat formulering opdracht aan werkgroep ) . 
Dit te fixeren percentage -ofwel de normatieve huur
quote- wordt gerelateerd aan de inkomensverdeling van 
de woningbehoevenden en deze uitkomst -de theoretisch 
gewenste verdeling van de woningvoorraad naar huur/ 
huurwaarde- wordt gesteld tegenover de werkelijke ver
deling van de woningvoorraad naar huur/huurwaarde. 
Uit deze confrontatie van de theoretische met de 
werkelijke situatie kunnen vervolgens de tekorten resp. 
overschotten voor de onderscheiden huurniveaus worden 
vastgesteld. 

Met deze vaststelling wordt in vrijwel alle onder
zoekingen volstaan. De conclusie luidt daarbij unaniem, 
dat er een overschot aan goedkope woningen dreigt of 
bestaat resp. dat een tekort aan duurdere woningen moet 
worden vastgesteld. 

Naast principiële bezwaren tegen algemeen aanvaarde 
uitgangspunten op details (hierop wordt later terug
gekomen) moet het als een ernstig manco in a lle onder
zoekingen worden beschouwd, dat -voorzover kon worden 
nagegaan- nimmer een poging is ondernomen de theore
tische verdeling van de woningvoorraad naar huur/ 
huurwaarde alsmede de inkomensverdelingen van de woning
behoevenden op een tijdstip in de toekomst te benaderen. 
Alle in het kader van de onderhavige probl ematiek rele
vante factoren -zoals huren , inkomen en inkomensverde
ling, huurnorm etc.- zijn in beweging. Een studie di e 
althans geen poging doet de invloed van deze zich wi j 
zigende factoren op de woonsituatie op een toekomstig 
tijdstip te benaderen, is voor de beleidsbepaling, die 
met name op de toekomst is gericht , slechts een gebrek
kig en onvolledig hulpmiddel. 
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In deze studie is een poging ondernomen alle relevante 
factoren in het onderzoek te betrekken. Dit heeft tot 
konsekwentie gehad, dat de nota op sommige punten een 
abstraherend en theoretisch karakter draagt. Voor een 
dergelijke benadering is evenwel gekozen, omdat alleen 
een integrale bestudering van het vraagstuk tot een 
wezenlijke verdieping van het inzicht kan leiden. 

Mede op grond van de hier geschetste overwegingen is 
na uitvoerige discussie besloten de in eerste instan
tie beperkte opdracht uit te voeren aan de hand van 
een aantal deelstudies, te weten: 
1. een onderzoek naar het aantal woningbehoevende een

heden in resp. 1968 en 1980. Deze analyse heeft als 
bijkomend voordeel, dat de grootte van het statisti
sche kwantitatieve woningtekort en de daarin te ver
wachten ontwikkeling opnieuw kunnen worden bezien. 
Hoofdstuk 111 geeft -naast een summiere uiteenzet
ting van de onderzoekmethodiek- de uitkomsten van 
dit onderzoek en de konsekwenties daarvan. In bij
lage A zijn enige basisgegevens verzameld. 

2. een onderzoek naar de vraag naar woningen in de 
onderscheiden huurklassen. Dit onderzoek is opge
nomen in hoofdstuk IV A en valt uiteen in: 
a. een raming van de inkomensverdeling van de 

woningbehoevenden in 1968 en 1980, welke in 
hoofdstuk IV A 1 is weergegeven, terwijl in 
bijlage B enige aanvullende informatie is ver
werkt ten aanzien van de tendenzen, welke voor 
de ontwikkeling in de inkomensverdeling bepalend 
zijn. 

b. een literatuurstudie over de huurnorm. De vast
stelling en motivering van de hoogte van de 
normatieve huurquote is het onderwerp van hoofd
stuk IV A 2. Een enkel gegeven over de feite
lijke relatie huur - inkomen in 1964 en 1967 is 
opgenomen als bijlage C. 

c. de bepaling van de vraag naar woningen per huur
klasse in 1968 en 1980 op basis van de inkomens
verdeling en de normhuurquote geeft hoofdstuk 
IV A 3. 

3. een onderzoek naar het aanbod van woningen per huurT 
klasse. De aanbodzijde vormt het onderwerp van 
hoofdstuk IV B en valt uiteen in: 
a. de inventarisatie van de woningvoorraad in 1968 

naar huur/huurwaarde. De daarbij gevolgde werk
wijze is verantwoord in hoofdstuk IV B 1 . 

b. de raming van de huurontwikkeling van de bestaande 
woningen in de periode 1968-1980. Uitgangspunten 
en uitkomsten van deze raming zijn opgenomen in 
hoofdstuk IV B 2. 

Op basis van deze deelstudies vindt in hoofdstuk IV C 
de confrontatie plaats van vraag en aanbod. Aan de hand 
van het daaruit resulterende overzicht van overschotten 
en tekorten kan bepaald worden tot welke huurklasse in 
1980 de nieuwbouw in de periode 1968-1980 moet behoren. 
In hoofdstuk V wordt ingegaan op de konsekwenties van 
het opgebouwde model, waarbij met name de relatie huur -
stichtingskosten nader wordt geanalyseerd. 
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111. KWANTITATIEVE ASPECTEN VAN DE WONINGMARKT 

A. Q~_y~~~g_g~~~_~2g!gg~g_i~2g!g~~~t2~f~~1 

Onder woningbehoefte -vraag naar woningen- wordt 
hier verstaan het totaal aantal woningen, dat 
nodig is om de feitelijke bevolking van de gemeente 
op een gegeven tijdstip adequaat te huisvesten. De 
vraag , of en in welke aantallen personen van buiten 
de gemeente een woning in Eindhoven wensen c.q. 
Eindhovenaren elders zouden willen wonen, valt uit
drukkelijk buiten het kader van dit onderzoek. 

De bevolking is adequaat gehuisvest, wanneer er 
zoveel woningen beschikbaar zijn, dat alle woning
zoekenden over een zodanige aan wettelijke eisen 
voldoende woonruimte beschikken dat zij, gegeven 
hun voorgenomen besteding of besparing van hun 
inkomen geen andere of additionele woonruimte 
wensen. Woningbehoevend zijn alle hoofden van huis
houdens en a lleens taanden met uitzondering van hen, 
die inwonen om andere redenen dan woningnood. Aan 
de hand van de gegevens van de woningtelling van 
30 juni 1956 en de volkstelling van 31 mei 1960 was 
het mogelijk om de totale woningbehoefte volgens de 
hieromschreven definitie op deze data te bepalen. 

De analyse van de gegevens van 1956 en 1960 toont 
aan, dat er een verband bestaat tussen de leeftijd 
en het percentage woningbehoevenden in die leef
tijdsgroep, zowel voor mannen als voor vrouwen. 
Dit verband is in de tijd niet constant. Tussen 
1956 en 1960 is het percentage woningbehoevenden 
in alle leeftijdsgroepen toegenomen. Deze toename 
is onder meer een gevolg van: 
a. de toename van het aantal hoofden van huishou

dens, vooral in de jongere leeftijdsgroepen, in 
verband met de gestegen nuptialiteit en de ver
laging van de huwelijksleeftijd; 
Ter illustratie van de betekenis van deze fac
toren een enkel cijfer met betrekking tot het 
percentage gehuwden in enige leeftijdsgroepen: 

Staat 1. Percenta~e gehuwden in enige l eeftijds
groepen (Nederland) 

31/1 2 20-24 ,jaar 45-49 jaar 
M V M V 

1909 11 ,2 22,3 83 , 0 76,2 
1920 12,2 25,0 83 ,8 77,3 
19 30 10,3 24,4 85,6 78,4 
1950 10,4 28,0 88,5 79,7 
1960 14,3 37,0 90,2 82,8 
1968 24,3 48,6 91 , 1 85,4 
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b. de afnemende bereidheid tot inwoning bij alleen
staanden, j onggehuwden en bejaarden, voor wie 
het dank zij de groeiende welvaart ook financi
eel mogelijk wordt om zelfstandig te gaan of 
blijven wonen. 

De totale woningbehoefte per ultimo 1968 en 1980 
kan slechts benaderend worden vastgesteld. Deze be
nadering is gebaseerd op: 

1 . de samenstelling van de bevolking naar geslacht, 
leeftijd en burgerlijke staatj 

2. de veronderstelling, dat er een in de tijd con
stante relatie bestaat tussen het percentage 
woningbe hoevende mannen per leeftijdsgroep en het 
percentage gehuwde mannen in die leeftijdsgroep. 
Deze relatie wordt weergegeven in de formule 

Xt (Yo - Xo )(95 - Xt ) 
waarin: Yt = Xt + X (95 - Xo ) 

0 

Yt = percentage woning behoevenden op ti j dstip t; 

Xt = percentage gehuwden op tijdstip tj 

Y o = percentage woningbehoevenden op 31 mei 1960j 

Xo = percentage gehuwden op 3 1 mei 1960. 

Het getal 95 in de formule impliceert, dat ervan 
is uitgegaan, dat de maximumwaarde die het wo
ningbehoeftepercentage kan bereiken voor alle 
l ee ftijdsgroepen 9 5% iSj 

3. de veronderstelling , dat de gehuwde vrouwen niet 
zelfstandig woning behoevend zijnj 

4. de veronderstelling, dat het peroentage woning
behoevenden onder de ongehuwde en gehuwd geweest 
zijnde vrouwen per leeftijdsg roep in dezelfde 
mate toeneemt als het peroentage woning behoeven
de mannen in de overeenkomstige leeftijdsgroep. 

Met behulp van deze veronderstellingen is uit de 
bekende gegevens over de samenstelling van de be
volking naar .ge slaoht, leeftijd en burge rlijke 
staat per 3 1 deoember 1968 de totale vraag naar 
woningen op dit tijdstip berekend. 

Voor de bepaling va n het aantal woningbehoevenden 
per ultimo 1980 is uitgegaan van een bevolkings
prognose, welke gebaseerd is op de veronderstel-
ling , dat het gecombineerde effeot van sterfte en 
migratie in de periode tot 1980 per leeftijdsgroep 
en ge slaoht relatief hetzelfde is als in de periode 
1961 tot en met 1965. (Aangezien per definitie sleohts 
20-jarigen en ouderen als woningbehoevende eenheid 
zijn opgenomen en de na 1968 ge borenen per 3 1 de
oember 1980 maximaal sleohts 12 jaar oud zijn, 
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behoeft bij de vooruitberekening van de bevolking 
slechts met deze twee factoren rekening te worden 
gehouden en kan het vraagstuk van de geboorte
prognose buiten discussie blijven). 

Ten aanzien van de factor migratie moet worden 
opgemerkt, dat het migratiepatroon in werkelijk
heid onder meer mede bepaald zal worden door het 
woningaanbod, zowel in Eindhoven als in de andere 
gemeenten in de regio. Verwacht mag worden, dat in 
de komende jaren de kwaliteit van de woningen en de 
aantrekkelijkheid van de woonomgeving belangrijke 
factoren worden bij de keuze van een woonplaats. 
Door middel van de woningbouw krij g t de gemeente
lijke overheid een instrument in handen om het 
migratiepatroon te beinvloeden. 

Aansluitend op de gememoreerde vooruitberekening 
van de samenstelling van de bevolking naar leef
tijd en geslacht is een prognose opgesteld van de 
verdeling van de bevolking per leeftijdsgroep naar 
burgerlijke staat. Met deze schakel zijn alle ge
gevens beschikbaar om met behulp van de hiervoor 
onder 2. aangegeven formule de totale vraag naar 
woningen per ultimo 1980 te ramen. De gedetail
leerde basisgegevens zi jn opgenomen in de onder 
bijlage A opgenomen tabellen 1 tlm 4 . Grafiek I 
geeft het verloop aan van de woningbehoefte van 
mannen per leeftijdsgroep voor 1960 en 1980. 

Wanneer rekening wordt gehouden met een gewenste 
"wr ijvings l eegstand " van + 2%, welke nodig is voor 
het normaal functioneren van de woningmarkt, dan 
vertoont de totale vraag naar woningen onderstaand 
verloop: 

Staat 2. Totale vraag naar woningen per 31 mei 1960 
en per ultimo 1968 en 1980 

tijdstip 

31 mei 1960 
31 dec. 1968 
31 dec.1980 

gewenst aantal 
woningen 

42.450 
51. 900 
66.500 

B. ~~~_~~~È2~_Y~~_~2~~~~~~ 

g emiddelde 
j aarlijkse 
toeneming 

1.100 
1. 220 

De woningvoorraad is toegenomen van 37.683 per 
31 mei 1960 tot 50. 195 op 31 december 1968. Er 
kwamen gedurende deze periode 14. 606 nieuwe wo
ningen gereed , terwijl 2.094 woningen aan de wo
ningvoorraad werden onttrokken. 
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c. 92gfE2g!~!~~_~~g_~E~~6_~g_~~g~2~ 

Per 31 mei 1960 was er een statistisch kwantita
tief tekort van 4. 767 woningen. In de periode 
medio 1960 tot ultimo 1968 is dit tekort afgenomen 
tot ca. 1.700. Wanneer de netto woningproduktie in 
de komende jaren wordt gehandhaafd op het niveau 
van de jaren 1964 tot en met 1968, zal in 1972 het 
statistische woningtekort zijn ingelopen. Wellicht 
ten overvloede worden enige veronderstellingen, 
welke aan deze uitspraak ten grondslag liggen, 
nogmaals opgesomd: 

a. het gecombineerde effect van sterfte en migratie 
per leeftijd en geslacht is na 1968 gelijk aan 
het geconstateerde effect in de periode 196 1 tlm 
1965. 

b. het begrip "woningbehoefte " heeft alleen betrek
king op de werkelijk in de gemeente wonende be
volking. Personen buiten de gemeente die in 
Eindhoven een woning wensen, zijn niet tot de 
woningbehoevenden gerekend. Dit houdt teven s in , 
dat er nog vraag kan zijn naar woningen, terwi j l 
toch het kwantitatieve woningtekort is opgeheven. 

De woonplaatskeuze en daarmee het migratiepatroon 
wordt binnen een regio bepaald door het aanbod van 
woningen in de respectieve gemeenten. Wanneer 
binnen de regio in sommige gemeenten een ruim aan
bod van woningen aanwezig is, terwijl in andere 
gemeenten nog sprake is van een woningtekort, zal 
de migratie zich richten op de gemeenten met een 
ruim aanbod. Wanneer het kwantitatieve tekort in 
de gehele regio is opgeheven, kan het migratie
patroon aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Zonder 
nader onderzoek naar de motieven welke aan de woon
plaatskeuze ten grondslag liggen, is het echter 
niet mogelijk eventuele wijzigingen in het migra
tiepatroon te voorzien. * ) 

Onder de sterk abstraherende veronderstelling dat 
het migratiepatroon niet verandert, zal de netto
woningproduktie na 1972 theoretisch op een lager 
niveau kunnen komen. Dit is moge l ijk: 
a. door handhaving van de bruto woningproduktie en 

opvoering van de afbraak; 
b. door vermindering van de bruto woningproduktie 

en handhaving van de afbraak op het huidige 
niveau. 

*) Het vraagstuk van de migratie is momenteel onder
werp van onderzoek. Gestart is met een studie van 
de vertrekmotieven van de hoofden van huishoudens 
die Eindhoven in de periode juli 1968 - juli 1969 
hebben verlaten. 
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Het a l ternatief "vermindering van de bruto woning
produktie " is voor een stad die tot taak heef t uit 
te groeien tot een regionaal centrum van D-niveau, 
nauwelijks relevant. 

In het hiernavolgende zal op de aspecten woning
produktie, afbraak en migratie nog worden terug
gekomen. 
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IV. KWALITATIEVE ASPECTEN VAN DE WONINGMARKT 

A. YE~~~~1:j~~ 

1 . ~~_1:~~~~~~~~~E~~11:~~_~~~_~~_~~~1:~~È~~~~~~~~~~ 

Het in deze nota gehanteerde begrip inkomen is 
ontleend aan de statistiek van de inkomensver
deling (uitgave C.B.S.). Onder inkomen wordt 
verstaan het totaal zuiver inkomen voor de aan
gifte Inkomstenbelasting. Het inkomen van de 
gehuwde vrouw wordt bij het inkomen van de man 
geteld . 

Gegevens over de inkomensverdeling van de hoofden 
van huishoudens en alleenstaanden zijn bekend 
voor het jaar 1962 (C.B.S.: inkomensverdeling van 
gezinnen 1962). In de publikaties over de woning
behoefteonderzoeken van 1964 en 1967 zijn gege
vens opgenomen over de inkomensverdeling van de 
woningbehoevenden. 

Bij de benadering van de inkomensverdeling voor 
1968 en 1980 is rekening gehouden met de in he t 
verleden ge constateerde samenhang van leef t ijd 
en geslacht met zowe l de woningbehoefte als de 
inkomensverdeling . 

Voor de periode na 1968 is een stijging van het 
reële inkomen met 2t procent per jaar aangenomen 
(Prof. C.A. van den Beld "De Nederlandse Econo
mie in het jaar 200ry,. Tevens is verondersteld , 
dat de uitkeringen ingevo l ge de sociale verzeke
r i ngswetten in 1980 zullen zijn opgetrokken tot 
he t niveau van het wettelijk minimumloon . 

De eindresultaten van het hier zeer summier aan
gegeven onderzoek zij n samengevat in staat 3. 
Een meer gedetailleerde verslaglegging is opge
nomen onder bijlage B. 
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Staat 3. Inkomensverdeling van de woningbehoe
venden 1968 en 1980 (in guldens van 
1968) 

inkomen 1968 1980 

x f 1000,-- abs. in % abs. in % 
( 5 

5 ( 6 
6 ( 7 
7 ( 8 
8 ( 9 
9 ( 10 

10 ( 12 
12 ( 14 
14 ( 16 
16 ( 18 
18 ( 20 
20 • 22 
22 ( 24 
24 ( 26 
26 • 28 
28 • 30 
30 ( 35 
35 • 40 
40 • 45 
45 • 50 
50 en meer 

totaal 

3.050 
2.250 
2.400 
2.900 
4.100 
4.750 
9.700 
6.850 
4.200 
2.350 
1.800 
1.000 

950 
650 
450 
400 
800 
400 
400 
350 

1 .100 

50.850 

6,0 
4,5 
4,8 
5,7 
8,1 
9,3 

19,1 
13,4 
8,3 
4,6 
3,5 
2,0 
1 ,9 
1 ,3 
0,9 
0,8 
1 ,6 
0,8 
0,8 
0,7 
2,1 

100 

2.450 
1.550 
3.100 
8.050 
9.950 

10. 150 
7.900 
5.200 
3.550 
2.250 
1.850 
1.400 

950 
2.000 
1.050 

950 
400 

2.400 

65.150 

3,8 
2,4 
4,8 

12,3 
15,3 
15,6 
12, 1 
8,0 
5,5 
3 ,5 
2,8 
2,1 
1 ,5 
3,0 
1 ,6 
1 ,5 
0,6 
3,6 

100 
=============================================== 

Uit het vervolg van deze stud ie zal blijken, dat 
het noodzakelijk is een onderscheid te maken tus
sen twee categoriën woningbehoevenden, te weten 
de arbeiders en de groep overige woningbehoeven
den. Beide groepen vormen elk ca. 50% van het 
totaal. De verhouding tussen beide categoriën 
per inkomensklasse loopt uiteen, terwijl deze 
verhouding zich in de loop van de tijd wijzigt. 
In grafiek 11 is de inkomensverdeling van de 
woningbehoevenden in 1968 en 1980 weergegeven, 
waarin tevens de verhouding arbeiders-overigen 
per inkomensgroep is opgenomen. 

2. ~~_QggEggQ~~ 

De verhouding tussen huur/huurwaarde en inkomen 
-de huurquote- geeft in werkelijkheid voor deindi
viduele bewoners een zeer gevarieerd beeld te 
zien. In dit beeld zijn evenwel enkele wetmatig
heden te ontdekken, welke als basis kunnen 
dienen voor de vaststelling van een normatieve 
huurquote onder de omstandigheden van een vrije 
en open woningmarkt, waarop vraag en aanbod met 
elkaar in evenwicht zijn. 



10 9 8 7 

Inkomensverdeling van de woningbehoevenden 

inkomensklasse 
x f 1000 

f 30.000 e.m.:3050 x x 
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5300 waarvan" 
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overigen 
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Aanknopingspunten voor de vaststelling van de 
normatieve huurquote zijn met name gevonden in 
de uitkomsten van de resp. in 1964 en 1967 ge
houden landelijke woning behoefte-onderzoeken 
en het in 1963 en 1964 ingestelde landelijke 
budgetonderzoek. 
In bijlage C zijn enige gegevens vermeld, welke 
ontleend zijn aan de C.B.S.-publikaties over de 
woningbehoefteonderzoeken in 1964 en 1967. 

Op grond van deze en andere studies kunnen de 
volgende conclusies worden vastgesteld: 

- de uitgaven aan huur nemen niet toe naar
mate een gezin groter wordt; 

- het feit, dat kinderen van ongelijk geslacht 
zijn, leidt niet tot hogere uitgaven aan 
huur; 

- bewoners, welke behoren tot de sociale be
roepsgroep van employé ' s etc., geven bij een 
zelfde inkomen dooreengenomen de voorkeur 
aan een grotere woning en/of een woning van 
betere kwaliteit en outillage, hetgeen resul
teert in een hogere huurquote; 

- de invloed van het inkomen is zeer duide
lijk. Het verband tussen huur en inkomen is 
niet lineair. Naarmate het inkomen stijgt, 
daalt de huurquote; 

de huurquoten in België en Duits land zlJn 
duidelijk hoger dan in Nederland; het 
Zweedse gezin besteedde in 1965 gemiddeld 
22 procent van het bruto-inkomen aan huur, 
terwijl budgetstudies in de U.S.A. aantonen, 
dat voor een groot aantal inkomensgroepen 
de kosten voor het wonen 20 à 25 procent van 
het bruto-gezinsinkomen uitmaken. In hoeverre 
verschillen in belastingdruk mede tot deze 
verschillen in huurquoten hebben geleid, is 
verder buiten studie gebleven; 

- per inkomensklasse is de spreiding van de 
huurquote zeer groot en neemt af met de 
stijging van het inkomen. 

In talloze publikaties en onderzoekingen wordt 
bij de vaststelling van een normatieve huurquote 
uitgegaan van een zelfde gemiddelde waarde voor 
alle inkomensgroepen. De hoogte van deze norma
tieve huurquote varieert van 15 tot 20 procent 
van het bruto-inkomen. Tegen de achtergrond van 
de hiervoor geformuleerde conclusies over de 
relatie huur - inkomen is een dergelijke bena
dering beslist te globaal. Voor Eindhoven zijn 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
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- de norm-huurquote zal variëren van 20 procent 
in de laagste te onderscheiden inkomenscate
gorie tot 12 procent in de hoogste inkomens
groepen. Onder inkomen wordt verstaan het 
totaal zuiver inkomen voor de aangifte Inkom
stenbelasting; (uit de gegevens van bijlage C 
blijkt dat dit uitgangspunt een aanmerkelijke 
toeneming van de huurquote ten opzichte van 
de huidige situatie inhoudt) 

het gezin dat de normatieve huurquote heeft 
bereikt zal bij een verdere algemene stijging 
van het reële inkomen deze norm handhaven. 
Dit betekent, dat voor het individuele gezin 
-na het bereiken van de normsituatie- in de 
tijd een constante verhouding tussen inkomen 
en huur wordt verondersteld. Zie mede grafiek 
111; 

- er is een blijvend verschil in huurquote tus
sen de sociale beroepsgroepen employé ' s, 
ambtenaren en zelfstandigen enerzijds en de 
categorie arbeiders anderzijds; dit verschil 
varieert van 2 procent in de laagste inko
mensklassen tot 1 procent bij de hoogste in
komens; beide groepen vormen, zoals reeds 
gesteld, elk 50 procent van de woningbehoe
venden. Het aldus geformuleerde verloop van 
de huurquote voor de twee onderscheiden 
groepen is in grafiek IV uitgebeeld; 

- omdat veranderingen in het inkomen niet on
middellijk kunnen resulteren in het verhui
zen naar een aangepaste woning, zal er een 
spreiding rond de normhuurquote tot stand 
komen. Sommigen zullen, vooruitlopend op een 
verwachte toeneming van het inkomen, een 
hogere huur betalen dan overeen zou komen 
met de normhuur. Anderen zullen eerst na 
verloop van tijd de huur aanpassen aan het 
toegenomen inkomen. 

3. ~~_~f~~~_~~~f_~~~~~~~~_E~f_g~~f~!~~~~ 
Op basis van: 

de inkomensverdeling van de woningbehoeven
den in 1968 en 1980, welke is opgenomen in 
staat 3 en 

- de huurquote, zoals deze in de voorgaande 
paragraaf is vastgesteld, 

is berekend, hoe groot de vraag naar woningen in 
de onderscheiden huurjhuurwaardeklassen zal zijn 
in 1968 en 1980. Daarbij is tevens rekening ge
houden met het feit, dat de verhouding aantal 
arbeiders aantal overige woningzoekenden in de 
onderscheiden inkomensklassen uiteenloopt en in 
de tijd verandert (Grafiek 11). 
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De grafiek geeft een schematische voorstelling van de 
veronderstelde ontwikkeling van de relatie huur -
inkomen in de tijd. 
Voorbeeld: bedraagt het inkomen van een woningzoekende 
f 12.000 , -- , dan wordt de huidige huurquote aangegeven 
door punt A. De normsituatie bij een vrije woningmarkt 
houdt in dat de huurquote zal stijgen tot punt C. Bij 
toeneming van het reële inkomen tot b.v. f 16 .000, -
za l de huurquote niet dalen tot punt B -dat is de norm 
voor het huidige inkomen ad f 16.000,-- maar constant 
blijven, dus een verschuiving naar punt D. Dit betekent 
dat in de tijd de"norm"-curve verschuift met de toe
neming van het reële inkomen. 
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Staat 4 geeft de gewenste aantallen woningen 
per huur7huurwaardeklassen per ultimo 1968 en 
1980. Hierbij is een gewenste leegstand van 
± 2 procent ingecalculeerd. 

Staat 4. Gewenst aantal woningen per ultimo 
1968 en 1980 naar huur/huurwaarde 
(in guldens van 1968 ) 

huur/huurwaarde 
per maand 

75 
100 
125 
150 
17 5 
200 
225 
250 
275 
300 
350 
400 
450 
500 

• 75 
< 100 
< 125 
< 150 
< 175 

200 
225 

< 250 
< 275 
< 300 
< 350 
< 400 
< 450 
< 500 

en meer 

totaal 

B. ~~gÈ~~~!j~~ 

1. ~~~E!g~~g~~E!~~~!~_12§~ 

1968 

4.450 
7.600 
9.200 
7.000 
6.600 
5.850 
3.500 
1.950 
1. 200 

800 
1.000 

650 
400 
350 

1.350 

51.900 

1980 

4.850 
9.550 

11 .800 
7.700 
7.450 
7.300 
4.450 
2.950 
3.700 
2.000 
1 .100 

950 
2.700 

66.500 

Een overzichtelijke registratie van de huidige 
woningvoorraad naar huurhoogten resp. huur
waarden is een essentieel bestanddeel voor het 
verkrijgen van een inzicht in de woning behoef te. 
In de statistieken wordt deze materie niet bij
gehouden. De woningkartotheek vermeldt de huur
hoogten resp. de aanslagen der personele be
lasting wel, doch dan voor het jaar 1956 (laat
ste woningtelling) of -voor zover het woningen 
betreft gebouwd nà 1956- voor het jaar van ge
reedkomen. Het is mogelijk om op basis van deze 
ge gevens een beeld te krijgen van de verdeling 
van de woningvoorraad naar huur/huurwaarde
klassen in 1968 door rekening te houden met de 
toegestane huurverhogingen in de periode na 1956. 
Daar deze methode vrij grof is, is voor het ver
krijgen van de gewenste informatie aanvankelijk 
zoveel mogelijk via andere bronnen gewerkt. 

Allereerst zijn de gegevens inzake de huurhoog
ten opgevraagd van de woningen in beheer bij de 
diverse woningbouwverenigingen incl. die van de 
N.V. Philips. Als tijdstip hiervoor is gekozen 
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medio 1968, dus nog vóór de liberalisering der 
huren. Deze gegevens zijn overgebracht op z.g. 
hui snummerkaarten en de statistische buurt
indeling. Eveneens zijn op de huisnummerkaarten 
aangegeven de geamoveerde woningen tot mei 1968. 
Op deze wijze is ca. 60% van het Eindhovense 
woningbestand geinventariseerd zonder dat gebruik 
is gemaakt van de gegevens van de woningkartotheek. 

De resterende "blanco " woningen op de huisnummer
kaarten zijn vervolgens opgezocht in de woning
kartotheek. Van de hier vermelde woningen is de 
geregistreerde huur resp. de huurwaarde naar het 
peil medio 1968 gebracht via de volgende procen
tuele verhogingen (bepaald op basis van de huur
verhogingen na 1956 en na kontroles aan de prak
ti j k) : 
Woningen gebouwd vóór 1956 tot 240% 

11 11 tussen 1956 en 1957 11 220% 
" " " 1957 en 1958 " 20 1% 
" " " 1958 en 1960 " 183% 
" " " 1960 en 1962 " 167% 
" " " 1962 en 1964 " 150% 
" " " 1964 en 1967 " 125% 

Bij eigendomswoningen van particulieren is de 
huurwaarde per maand bepaald door de aans lag van 
de personele belasting door twaalf te delen (de 
huurwaarde personele belasting wordt vastgesteld 
op basis van de werkelijke huren van vergelijk
bare woningen). Ook deze gegevens zijn op de 
hiervoor aangegeven wijze opgehoogd en vervolgens 
overgebracht naar statistische buurt en geclassi
ficeerd naar hoogte. 

De woningen waarvan de huurwaarde niet in de 
woningkartotheek bleek te zijn opgenomen (ca. 4% 
van het woningbestand) zijn via veldwerk met des
kundigen verkend en naar huurhoogte resp. huur
waarde geschat (niveau medio 1968). De berekende 
procentuele verdeling van de totale woningvoor
raad naar huur, resp. huurwaarde is vermeld in 
staat 5 en toegepast op de woningvoorraad per 
ultimo 1968. De huren resp. huurwaarden zijn ter 
ver- krijging van een zo zuiver mogelijk beeld 
gecorrigeerd voor eventuele bijdragen in de huur 
voor centrale verwarming. 
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Staat 5. De woningvoorraad van Eindhoven naar 
huur/huurwaarde, medio 1968 
(excl. centrale verwarming) 

huur/huurwaarde per aantal woningen 
maand in guldens abso- in % cumu-

luut latief 

25 150 0,3 0,3 
25 50 2.200 4,4 4,7 
50 75 11 .550 23,0 27,7 
75 83,33 5.100 10,2 37,9 
83,33 ( 100 10.250 20,4 58,3 

100 ( 125 7.950 15 , 8 74, 1 
125 ( 150 3.650 7,3 81,4 
150 175 2.550 5, 1 86,5 
175 ( 200 2. 150 4,3 90,8 
200 ( 225 850 1 ,7 92,5 
225 ( 250 1.450 2,9 95,4 
250 ( 275 600 1 ,2 96,6 
275 ( 300 650 1 ,3 97,9 
300 en meer 1.100 2,1 100,0 

totaal 50.200 100,0 

Ruim 58% van de woningen in Eindhoven had in 
1968 een huur van minder dan f 100,-- per maand, 
terwijl nog geen 5% der woningen een huur/huur-
waarde had boven f 250,-- per maand. 

2. ~~_~~~E~~~~~g_Y~~_~~_~~E~~_22§ê_~~~_~~_YE~j~ 

~2~~~g!!!~E~! 

De huren van de woningvoorraad, zoals deze blij
ken uit de huurinventarisatie naar de situatie 
medio 1968 (zie staat 5), staan onder invloed 
van huurbeheersing en subsidies. Deze huren zijn 
niet gebaseerd op de vervangingswaarde van de 
woning en verschillen in huur zijn niet altijd 
een afspiegeling van kwaliteitsverschillen tussen 
de woningen. 

Het huidige beleid van de rijksoverheid streeft 
naar 
1. afbraak van de objectieve subsidies 
2. huurliberalisatie (herstel vrije woningmarkt ) 

Voor het verdere betoog wordt verondersteld, dat 
de afbraak van de subsidies zal gerealiseerd 
worden door middel van jaarlijkse huurverhogin
gen met 6 procent. Dit komt neer op een nominale 
verhoging van de huur met 100 procent in de peri
ode 1968 - 1980. Bij een jaarlijkse geldontwaar
ding van 4 procent zal de feitelijke huur (op 
basis van de waarde van het geld in 1968 ) van 
1968 op 1980 toenemen met ± 30 procent. 
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De huurliberalisatie zal voor de woningen, welke 
daaronder vallen, leiden tot een huurprijs op 
basis van vervangingswaarde. Het tempo van deze 
aanpassing zal mede bepaald worden door de huur
stijging van de gesubsidieerde woningen, voor 
zover er althans geen sprake is van afzonder
lijke deelmarkten. Daar aangenomen wordt, dat de 
woningmarkt naar een volledige evenwichtssitua
tie tendeert, wordt ook voor de woningen, welke 
onder de huurliberalisatie vallen, verondersteld 
dat de feitelijke huren van 1968 tot 1980 met 
30 procent zull en toenemen. 

Staat 6 geeft de op de omschreven wijze vastge
stelde feitelijke huur van de huidige woning
voorraad per ultimo 1968 en 1980 in guldens van 
1968 ; in deze opstelling is geen rekening gehou
den met afbraak. 

Staat 6. Woningvoorraad 1968 naar huur/huurwaarde 
in 1968 en 1980 (in guldens van 19 68 ) 

liirurjhuurwaarde 
per maand 

75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
350 
400 

75 
( 100 
( 125 
( 150 
( 175 
( 200 
( 225 
( 250 
( 275 
( 300 
( 350 
c 400 

en meer 

totaal 

1968 

13.900 
15. 350 
7.950 
3.650 
2.550 
2.150 

850 
1.450 

600 
650 

1.100 

50.200 

c. ~~_S2gfE2~~~~!~_Y~~_YE~~~_~g_~~~È2~ 
1. ~~_§!~~~~!~_!g_12~ê 

1980 

5.900 
9.200 

11 . 800 
7.150 
4.450 
2.650 
1.950 
1.700 
1. 050 

800 
1.550 

950 
950 

50.200 

De confrontatie van vraag en aanbod in 1968 
-voor het in werking treden van de huurlibera
lisatie- toont aan , dat het aanbod van woningen 
met een lage huur de vraag zoals deze op basis 
van de inkomensverdeling van de woningbehoeven
den en de normatieve huurquote is bepaald, aan
zienlijk overtreft. De gegevens van staat 7 
zijn ontleend aan de staten 4 en 6. 
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staat 7. Confrontatie van vraag en aanbod 1968 

huur/huur
waarde per 
maand in 
guldens 
van 1968 

( 

( 

75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 

75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 en meer 

totaal 

gewenst aan- over-
aantal wezige schot 
woningen woningen 

4.450 
7.600 
9.200 
7.000 
6.600 
5.850 
3.500 
1.950 
1 .200 

800 
3.750 

51. 900 

13.900 
15.350 

7.950 
3.650 
2.550 
2. 150 

850 
1.450 

600 
650 

1 .100 

50.200 

9.450 
7.750 

17. 200 

2. 22~f~2~~~~~~_~~~_~~~~~_~~_~~~È2~_~~_12~Q 

tekort 

1.250 
3.350 
4.050 
3. 700 
2.650 

500 
600 
150 

2.650 

18.900 

In staat 6 is aangegeven tot welke huurklasse de 
op dit moment aanwezige woningen in 1980 zullen 
behoren. Daarbij i s echter nog geen rekening 
gehouden met de afbraak in de periode 1968-1980. 
In onderstaande staat 8 zijn naast elkaar gezet 
het gewenste aantal woningen per huurklasse op 
basis van het inkomen en de normatieve huurquote 
per ultimo 1980 (staat 4 ) en de verdeling van de 
huidige woningvoorraad naar huurklasse in 1980 
( staat 6). Uit deze confrontatie vloeit het 
overzicht voort van de tekorten en overschotten 
per huurklasse. 

Staat 8. Confrontatie van vraag en aanbod, 1980 

huur/huur
waarde per 
maand in 
guldens 
van 1968 

75 
75 ( 100 

100 125 
125 150 
150 175 
175 200 
200 225 
225 250 
250 275 
275 300 
300 350 
350 400 
400 en meer 
totaal 

gewenst 
aantal 
woningen 

4.850 
9.550 

11 .800 
7.700 
7.450 
7.300 
4.450 
2.950 
3.700 
2.000 
4.750 

66.500 

huurwaar
de 1980 
van de 
woning
voorraad 
1968 in 
gld. van 
1968 

5.900 
9.200 

11 .800 
7.250 
4 .450 
2.650 
1.950 
1.700 
1.050 

800 
1.550 

950 
950 

50.200 

over
schot 

5.900 
9.200 
6.950 

22.050 

tekort 

2.300 
7.350 
5.050 
5.500 
5.600 
3.400 
2. 150 
2. 150 
1.050 
3.800 

38.350 
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3. g~!_~~~1!!~!!~Y~_~2~!~gÈ2~~EE2gE~~~~_!2!_12êQ 

In staat 8 i s afgeleid in welke huurklassen in 
de periode 1968- 1980 overschotten of tekorten 
zullen optreden. Door middel van de nieuwbouw 
en de afbraak in de periode 1968-1980 zal ge
tracht moeten worden deze overschotten en te
korten op te heffen. 
Een volledige overeenstemming van vraag en 
aanbod in alle huurklassen in 1980 kan alleen 
bereikt worden, wanneer in de periode 1968-1980 
22.050 woningen worden gesloopt en 38.350 nieuwe 
woningen ge reedkomen. Een dergelijk bouw- en 
sloopprogramma is echter niet reëel. Wanneer 
wordt uitgegaan van een jaarlijkse nieuwbouw 
van 2.000 woningen zou de woningvoorraad, indien 
geen afbraak zou plaats vinden, toenemen tot 
74.200 in 1980. De vraag naar woningen in 1980 
is berekend op 66.500. In de periode 1968-1980 
is er theoretisch derhalve ruimte voor de afbraak 
van 7.700 woningen . 

Met de moge lijkheid, dat de vraag naar woningen 
groter zal zijn dan aangegeven als gevolg van 
een ander migratiepatroon als verondersteld -een 
mo gelijkheid die tot een vermindering van de 
theoretische afbraakmogelijkheden zou leiden- is 
geen rekening gehouden. Een afbr aak van 7.700 
woningen is een zuiver theoretische uitkomst. In 
de nota "Woningproduktie en woningafbraak en de 
daarmee samenhangende konsekwenties " samenge
steld door de dienst Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer, is becijferd, dat bij de vige rende 
financiële en technische mogelijkheden op middel
lange termijn met een jaarlijkse vermindering 
van maximaal 400 woningen mag worden gerekend. 
Naar aanleiding van deze nota is door het college 
van Burgemeester en Wethouders besloten, dat 
gestreefd moet worden naar een jaarlijkse reno
vatie van 1 à 1t procent van het woningbestand. 

De afbraak van woningen zal, naar wordt aangenomen, 
geschieden in de lagere huurklassen, voorzover het 
aanbod in die huurklassen de vraag overtreft. 
Wordt verder aangenomen, dat naar aantal woningen 
gerekend de afbraak gelijk zal zijn aan het ver
schil tussen het aanbod van woningen bij een 
jaarlijkse bruto produktie van 2000 woningen en 
de berekende vraag, dan resulteert een overzicht 
van de overschotten en tekorten c.q. te bouwen 
woningen per huurklasse voor ultimo 1980 als 
aangegeven in staat 9. In grafiek V zlJn de 
overschotten en tekorten per ultimo 1968 en 1980 
uitgebeeld. 
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Staat 9. Overschotten en tekorten c.~. te bouwen 
woningen per huurklasse op basis van 
bouwprogramma van 2000 woningen per jaar 
en maximale afbraak per ultimo 1980 

huur/huur- over- tekort cumu-
waarde per schot c.~. te latief 
maand in bouwen in 
guldens de periode 
van 1968 1968-1980 

( 75 
75 ( 100 7.400 + 7.400 

100 ( 125 6.950 + 14.350 
125 ( 150 2.300 + 12.050 
150 ( 175 7.350 + 4.700 
175 ( 200 5.050 350 
200 ( 225 5.500 5.850 
225 ( 250 5.600 - 11. 450 
250 ( 275 3.400 - 14.850 
275 ( 300 2.150 - 17.000 
300 ( 350 2.150 - 19. 150 
350 ( 400 1.050 - 20.200 
400 en meer 3.800 - 24.000 

totaal 14.350 38.350 

Uit deze staat blijkt, dat zelfs bij een bouw
programma van 2000 woningen per jaar en een daar
uit afgeleide maximale theoretische sloopactivi
teit (7,700 woningen in de periode 1968-1980 ) 
het niet mogelijk is om in 1980 een ideale af
stemming van vraag en aanbod te realiseren . In 
1980 bestaat er nog een overschot van 14.350 
woningen met een huur/huurwaarde tussen f 75,-
en f 125,-- per maand. In de overige huurklassen 
zijn de tekorten zo groot, dat deze niet volledig 
door nieuwbouw kunnen worden opgeheven. 
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V. ENIGE KONSEKWENT lES VAN HET MODEL 

In de voorgaande hoofdstukken is een theoretische be
nadering van het kwalitatieve woningvraagstuk opge
bouwd op basis van een aantal veronderstel l ingen ten 
aanzien van de inkomens ontwikkeling , de normatieve 
huurquote, het herstel van een vrije woningmarkt met 
evenwicht tussen vraag en aanbod en de afbraak van 
subsidies. 
In dit hoofdstuk zullen enige konsekwenties van het 
op deze veronderstellingen opgebouwde theoretische 
model worden aangegeven. 

1. E~_Y22E~~~E~~~_Y22E_~Y~~~~Eg~_2E_~~_~2~~~~~~E~~ 

Naar aanleiding van de confrontatie van vraag en 
aanbod (staat 8) is opgemerkt, dat een evenwichts
situatie op de woningmarkt in 1980 slechts bereikt 
kan worden, wanneer in de periode 1968-1980 22.050 
woningen worden afgebroken en 38.350 nieuwe wonin
gen gereedkomen. Dit houdt in, dat in de periode 
1968- 1980 nagenoeg alle wo ningen welke voor 1950 
zijn gebouwd, zouden moeten worden gesloopt. De 
technische levensduur van een woning moet minimaal 
op 50 jaar worden gesteld, zodat het voor het be
reiken van evenwicht tussen vraag en aanbod nood
zakelijk zou zijn om technisch nog goede woningen 
in grote aantallen te slopen. Een dergelijke ver
spilling van nationaal vermogen is irreëel. 
"Een mogelijke verkorting van de technische levens
duur van de woning zal niet gepaard gaan met een 
overeenkomstige daling van de bouwkosten. De 
technische levensduur van de woning zou tot 25 jaar 
moeten worden bekort om aan de sociaal-economische 
problemen van de lange levensduur te ontkomen " . 
(Prof. Dr. Ir. J.P. Mazure, afscheidscollege, 
Financieel Dagblad 17-6-1968). 

2. E~_2~~~~~~~1~~~_Y~~_~~_E~~~~È~1~_g~~ELg~~E~~~E~~ 
È~j_~~~_YE~j~_~2~~~~~~E~~ 

Bij een vrije woningmarkt wordt de hoogte van de 
huur bepaald door vraag en aanbod. Hieruit vloeit 
voort, dat woningen van gelijke kwaliteit dezelfde 
huurprijs hebben en dat verschillen in huur ge
baseerd zijn op kwaliteitsverschillen. De kwali
teit van de woning wordt mede bepaald door de stede
bouwkundige en sociale omgeving. 

Het aanbod van woningen zal alleen toenemen, 
wanneer een redelijk rendement voor de investering 
mag worden verwacht. In een situatie, waarin de 
vraag naar woningen voortdurend toeneemt, zal de 
huurprijs van nieuwe woningen richtinggevend zijn 
voor de huur/huurwaarde van de woningvoorraad. De 
huur van bestaande woningen zal afgestemd worden 
op de huur van nieuwe woningen op basis van kwali
teitsverge l ijking. De op deze wijze tot stand ge
komen huur/huurwaarde is de rendabele huur/huurwaarde. 
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De hoogte van de rendabe l e huur in 1980 is dus 
afhankelijk van de rendementseisen, welke in 1980 
als redelijk worden beschouwd en van de in 1980 
bestaande relatie tussen de kwaliteit van de nieuw
bouwen het investeringsbedrag. Aangenomen wordt, 
dat de maatstaven voor de vaststelling van een 
redelijk rendement op investeringen niet zullen 
wijzigen. Het investeringsbedrag van kwalitatief 
gelijkwaardige nieuwe woningen zal nominaal aan
zienlijk stijgen ten gevolge van de voortdurende 
geldontwaarding. Reëel -dat wil zeggen op basis 
van een vaste waarde van het geld- zal het inves
teringsbedrag constant blijven. 

De kwaliteit van de bestaande woningen blijft in 
de tijd niet constant, maar gaat met het ouder 
worden van de woning achteruit. Omtrent het werke
lijk verloop van deze kwaliteitsvermindering ten 
gevolge van het verouderingsproces zijn geen ge
gevens aanwezig. Verondersteld wordt dat deze 
kwaliteitsvermindering varieert van i procent per 
jaar voor dure nieuwe woningen tot 2 procent per 
jaar voor goedkope oude woningen. Dit betekent dat 
in de periode 1968-1980 de kwaliteit en dus ook de 
rendabele huur van de nu reeds bestaande woningen 
zal dalen met 6 tot 21 procent. 

In staat 10 is de op deze veronderstellingen ge
baseerde ontwikkeling van de rendabele huur van 
reeds bestaande woningen in de periode 1968-1980 
aangegeven voor enige huurklassen. 

Staat 10. Rendabele huur/huurwaarde schaal van 
bestaande woningen in 1968 en 1980 op 
basis van doorwerking in de huren van 
de kwaliteitsvermindering door veroude
ring. 

rendabele huur/huurwaarde rendabele huur/huurwaarde 
1968 in guldens van 1968 1980 in guldens van 1968 

( 100 ( 81 
100 150 8 1 ( 125 
150 200 125 ( 170 
200 250 170 ( 218 
250 300 218 267 
300 ( 350 267 ( 318 
350 400 318 ( 372 
400 ( 500 372 ( 470 
500 en meer 470 en meer 

3. ~~_1gy12~~_y~g_~~_1gf1~~1~_2E_~~_~~~EEE1j~ 
Bij een vrije woningmarkt zal de huurprijs een 
redelijke beloning moeten vormen voor het in de 
woning geinvesteerde vermogen. Bij de huidige 
rentestand houdt dit in, dat de huurprijs minimaal 
zal moeten liggen tussen 9 en 10 procent van het 
geinvesteerde bedrag. 
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Vanwege de waardevastheid van investeringen in de 
woningbouw zou het theoretisch mogelijk zijn, dat 
met een lagere huurprijs genoegen wordt genomen 
door het inflatie-effect in te calculeren. Men 
zou er van kunnen uitgaan, dat een inflatie van 
bijvoorbeeld 4 procent per jaar leidt tot een 
nominale waardevermeerdering van onroerend goed 
met eveneens 4 procent. Uit beleggingsoogpunt zou 
deze waardevermeerdering gedeeltelijk als rende
ment op de nominale belegging kunnen worden be
schouwd. 

Van de zijde van de beleggers kon voor een derge 
lijke handelswijze geen bevestiging worden verkre
gen. Voorzover er bij institutionele beleggers 
belangstelling bestaat voor woningbouwprojecten, 
wordt een huurprijs vastgesteld van zeker 12 pro
cent van de stichtingskosten. Slechts in het 
westen van het land in de directe nabijheid van 
de grote steden zijn enige projecten gerealiseerd, 
waarbij de belegger genoegen neemt met een lager 
rendement. In deze gevallen is het echter niet de 
inflatiefactor maar de stedelijke grondrente die 
tot dit relatief lage percentage leidt. De geraad
pleegde deskundigen waren unaniem van mening, 
dat voor Eindhoven en omgeving de ministerieële 
richtlijnen in deze (per 1 januari 1970 verhoogd 
van 9,5 tot 10, 4 procent van de stichtingskosten) 
als een minimum moeten worden beschouwd. 

4. ~~_E~1~~~~_E~~E_=_~~~~E~~~~~~2~~~~_È~j_~~~~~~ 
~2~~~~~~ 

Een rendabele huur zal 9 à 10 procent van de 
stichtingskosten van de woning bedragen. In staat 
11 is een overzicht opgenomen van de stichtings
kosten van woningen in de onderscheiden huur
klassen. 

Staat 11. Rendabele huren en stichtingskosten van 
ni euwe woningen 

Hendabele huur 
per maand *) 

stichtingskosten 
van de woning 

< 100 12.000 
100 < 150 12.000 < 18.000 
150 < 200 18.000 < 24.000 
200 < 225 24.000 27.000 
225 < 250 27.000 < 30.000 
250 < 275 30.000 33.000 
275 < 300 33.000 < 36.000 
300 < 350 36 .000 < 42.000 
350 < 400 42.000 < 48.000 
400 < 450 48.000 < 54.000 
450 < 500 54.000 < 60.000 
500 en meer 60.000 en meer 

*) In de huur van meergezinswoningen zijn posten 
opgenomen, welke niet in relatie staan tot de 
stichtingskosten, zoal s b.v. het schoonhouden 
van gemeenschappelijke ruimten, portiekver-
lichting etc. 
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De minimale stichtingskosten van een woning in 1968 
kunnen gesteld worden op ca. f 30.000,--. De renda
bele huur van een nieuwe woning bedraagt dus mini
maal ca. f 250,-- per maand. 
Een nieuwe woning is niet betaalbaar voor een 
groot deel van de woningbehoevenden. Deze groep is 
voor zijn huisvesting aangewezen op de goedkopere 
woningen uit de bestaande woningvoorraad. Door 
middel van de doorstroming zullen deze relatief 
goedkope woningen moeten vrijkomen. 

5. ~~_2~!~~~~~1~~~_y~~_t~!_E~~1~_!~~2~~~_~~_~~_E~~~~= 
È~1~_t~~E_~~_~~_E~E~2~~_12§ê=12êQ 

Voor de periode 1968-1980 is een stijging van het 
reële inkomen met 2t% per jaar aangenomen. De ren
dabele huur van een bestaande woning daalt ten ge
volge van veroudering met t à 2 procent per jaar. 
Bij een algemene stijging van het reële inkomen 
blijft de normatieve huurquote constant (grafiek 
111). Dit houdt in, dat de huur, die de woning
behoevende kan c.q. wil betalen, in de periode 
1968-1980 met 2t procent per jaar toeneemt. 

De uiteenlopende ontwikkeling van het inkomen c.q. 
de normhuur en de rendabele huur is schematisch 
voorgesteld in grafiek VI. Het uitgangspunt, dat 
iedere woningbehoevende de normhuur wil betalen, 
impliceert, dat elke reële verbetering van zijn 
inkomenspositie gevolgd moet worden door ver
huizing. Zelfs bij gelijkblijvend reëel inkomen 
ontstaat er nog een discrepantie tussen normhuur 
en rendabele huur, Wanneer iedere woningbehoevende 
precies de normhuur wil betalen, zal j aarli jks 
nagenoeg de gehele bevolking moeten verhuizen. 
Het is duidelijk, dat deze konsekwentie niet 
reëel is. In feite zal de normatieve huurquote 
niet gehandhaafd worden. De aanpassing van de 
kwaliteit van de woning aan het gestegen inkomen 
zal steeds met een zekere vertraging plaats vinden. 

6. §~È~~~!~E!~~_Y~~_~~_~2~!~~È2~~ 

De stichtingskosten van een nieuwe woning zijn 
minimaal ca. f 30.000,-- . Wanneer de huur een rede
lijk rendement moet geven voor de investering, is 
het niet mogelijk nieuwe woningen te bouwen in de 
huurklassen beneden f 250,-- per maand. In staat 9 
is aangegeven, dat het aantal woningen met een 
huur van f 250,-- en meer per maand in de periode 
1968- 1980 zal kunnen toenemen met 12.550 woningen. 
De vraag naar woningen met een huur beneden f 250,-
per maand kan bij rendabele huurvaststelling niet 
door nieuwbouw worden bevredigd. Om het kwantita
tieve woningtekort op te heffen moet de woningvoor
raad in de periode 1968-1980 toenemen met 16.300 
woningen. In verband met de noodzakelijke afbraak 
zal het aantal te bouwen woningen aanzienlijk 
hoger moeten liggen. 
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Als de huur op een rendabel niveau wordt vastgesteld 
en geen woningen worden gebouwd, wanneer deze huur
prijs niet wordt gehaald, zullen er niet voldoende 
woningen worden gebouwd om het kwantitatieve woning
tekort op te heffen. 
Opheffen van het woningtekort is alleen maar moge
lijk, wanneer een of andere vorm van subsidiëring 
wordt gehandhaafd. Dit is te meer noodzakelijk omdat 
niet slechts gestreefd wordt naar opheffing van het 
woningtekort maar ook naar verbetering van de kwali
teit van de woningen. In principe zijn twee vormen 
van subsidiëring mogelijk namelijk een stelsel van 
individuele subsidies ten behoeve van de lage in
komensgroepen en een objectief subsidie systeem, 
waarbij de subsidies gekoppeld zijn aan de woning. 

a. individuele subsidies 

Een individueel of subjectief subsidie systeem 
heeft ten doel de lage inkomensgroepen in staat te 
stellen een redelijke woning te bewonen. Indivi
duele subsidies hebben geen invloed op de vast
stelling van de huur aan de aanbodzijde. De tot 
standkoming van een vrije woningmarkt met vrije 
rendabele huren wordt door een systeem van sub
jectieve subsidies niet belemmerd. 
Individuele subsidies hebben tot gevolg dat bij 
een gelijk blijvend inkomen een groter bedrag 
aan huur wordt uitgegeven dan wanneer geen sub
sidie wordt gegeven. Dit impliceert dat een 
hogere huurquote wordt aanvaard of met andere 
woorden een stelsel van subjectieve subsidies 
stelt degene die subsidie krijgt , in staat een 
betere woning te betrekken. Wanneer de toekenning 
van subsidies wordt gekoppeld aan een inkomens
grens, lijkt het onaanvaardbaar dat het subsidie
systeem lagere inkomensgroepen in staat zou stel
len een kwalitatief betere woning te bewonen dan 
hogere inkomensgroepen, die niet voor een derge
lijk subsidie in aanmerking komen. 
Bij een vrije woningmarkt met vrije rendabele 
huren zal de huur van een nieuwe woning minimaal 
ca. f 250,-- per maand moeten bedragen. Op basis 
van de aangenomen normatieve huurquote zal een 
dergelijke woning slechts betaald kunnen worden 
door woningbehoevenden met een inkomen van 
f 18.000, -- à f 20.000,-- of meer per jaar. Een 
stelsel van individuele subsidies, waarbij de 
inkomensgrens, waarboven geen subsidie wordt 
verleend, wordt bepaald op een jaarinkomen bene
den f 18.000,-- à f 20.000,-- zal niet bijdragen 
tot een verhoging van de kwaliteit van de nieuw
bouw. 
Indien een individueel subsidiesysteem zou dienen 
bij te dragen tot een wezenlijke kwaliteitsver
hoging van de nieuwbouw, zal de inkomensgrens 
voor subsidiëring aanzienlijk moeten worden ver
hoogd. Omdat individuele subsidiëring, gebaseerd 
op het inkomen, degenen die er voor in aanmerking 
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kunnen komen in staat stelt een duurdere en 
kwalitatief betere woning te bewonen, zal de 
vraag naar duurdere woningen toenemen. Het over
schot aan goedkope woningen zal hierdoor nog 
groter worden. 

b. objectieve subsidies 

De realisering van de doelstellingen welke aan het 
beleid ten aanzien van de woningvoorziening ten 
grondslag liggen en met name de opvoering van de 
kwaliteit van de nieuwbouw vereisen maatregelen 
welke in strijd komen met het streven naar herstel 
van een vrije woningmarkt. 
Voorwaarde voor een vrije woningmarkt is immers, 
dat de huurprijs bepaald wordt door vraag en aan
bod. Daaruit vloeit voort, dat I~aliteitsverschil
len leiden tot verschillen in huur en omgekeerd, 
dat huurverschillen gebaseerd zijn op kwaliteits
verschillen. 
Verbetering van de kwaliteit van de nieuwbouw is 
alleen mo gelijk met behulp van objectieve subsi
dies. Een dergelijk subsidiesysteem betekent echter, 
dat de relatie tussen huurprijs en kwaliteit wordt 
losgelaten. Zolang objectieve subsidies worden ge
geven, wordt de huurprijs niet bepaald door vraag 
en aanbod. 

Bij handhaving van het huidige subsidiesysteem 
zal de huur van een nieuwe woning eerst na afbraak 
van de subsidies op een rendabel niveau komen. Het 
streven is er op gericht om de subsidies in 10 
jaar af te breken. 

De hoogte van de subsidies is afhankelijk van 
de stichtingskosten en de grootte van de woning. 
Alleen wonin~en met stichtingskosten beneden 
f 55.000,-- (excl. centrale verwarming) komen 
voor subsidie in aanmerking. 

De werkelijke huur in 1980 is dan niet alleen 
afhankelijk van de kwaliteit van de woning, maar 
ook van de grootte van het subsidiebedrag. De 
grootte van het subsidiebedrag in 1980 hangt 
samen met het initiële subsidiebedrag en met het 
bouwjaar van de woning. Staat 12 geeft aan de 
stichtingskosten van woningen in 1968 en 1980, 
die in 1980 in dezelfde huurklasse vallen bij 
handhaving van het hUidige objectieve subsidie
systeem. 
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Staat 12. Relatie huur 1980 en stichtingskosten 
1968- 1980 bij handhaving huidige 
subsidie systeem 

huur per maand 
in 1980 in 
guldens van 
1968 

125 - 150 
150 - 175 
175 - 200 
200 - 225 
225 - 250 
250 275 
275 - 300 
300 - 325 
325 - 350 
350 - 400 
400 - 450 
450 - 500 
500 en meer 

stiCJhting·skosten (excl. centrale 
verwarming) in guldens van 1968 

1968 

27.800 - 30.900 
30.900 - 33 .900 
33 .900 - 36.900 
36.900 - 40.000 
40.000 - 42.900 
42.900 - 45.800 
45.800 - 51. 100 
51.100 - 57.400 
57.400 - 63.800 
63.800 en meer 

1980 

29.000 - 32.000 
32.000 - 35.000 
35.000 - 37.500 
37.500 - 40.500 
40.500 - 42.500 
42.500 - 44.000 
44.000 - 45.500 
45.500 - 47.000 
47.000 - 48.500 
48 .500 - 50.500 
50.500 - 54.000 
54.000 - 60.000 
60.000 en meer 

Dat de stichting skosten van de woningen g ebouwd 
in 1980 me t e en huur beneden f 350, -- per maand 
ho ger zijn dan van woningen met dezelfde huur 
gebouwd in 1968, is een gevolg van het subsidie
systeem. De hoogte va n he t subsidiebedrag is voor 
deze categorie woningen groter dan de kwaliteits
vermindering ten gevolge van veroudering in de 
periode 1968- 1980. Voor de woningen met in 1980 
e en huur van f 350, - - per maand en meer geldt 
omge keerd, dat de kwaliteitsvermindering gelijk 
is aa n of groter is dan het subsidiebedrag. 

c. ni euwbouw van woningen in de periode 1968-1980 
naa r stichtingskosten bij handhaving van het 
huidige systeem van objectieve subsidies. 

In staa t 9 is op g rond van de ·confrontatie van 
vraag en a anbod in 1980 aangegeven tot we lke 
huurklassen de woningen, welke in de periode 
1968-1980 worden gebouwd, in 1980 mo e ten behoren 
om de evenwichtssitua tie zo goed mogelijk te 
benaderen. Bij deze confrontatie is uitgegaan 
van een bouwprogramma van 2 .000 woningen per jaar, 
zodat de tota le nieuwbouw in de periode 1968- 1980 
24.000 woningen bedraag t . Rekening houdend met 
het streven naar opvoering van de kwaliteit van 
de woningen kan aan de hand van staat 12 een sche
ma worden opgesteld voor de verdeling van de 
nieuwbouw naar stichting skosten onder de veronder
stelling dat het objectieve subsidiestelsel wordt 
gehandhaa fd. 
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staat 13. Stichtingskosten (excl. centrale ver
warming) te bouwen woningen 1968-1980 
bij handhavi ng van het objectieve 
subsidiesysteem 

Stichtingskosten excl. 
centrale verwarming 
in guldens van 1968 

c 40.000 
40.000 c 50.000 
50.000 c 60.000 
60.000 en meer 

aantal te bouwen 
woningen 1968-1980 

10.000 à 12.000 
7.000 à 9.000 
1.500 à 2.500 
2.500 à 5.000 

24.000 

In dit verband wordt nogmaals opgemerkt, dat de 
gewenste differentiatie van de woningbouw naar 
huur/huurwaarde is gebaseerd op een aangenomen 
normatieve huurquote, welke varieert van 20 tot 
12 procent van het bruto-inkomen. Het is echter 
niet uitgesloten, dat -met name ten aanzien van 
nieuwe woningen- de bereidheid bestaat om een 
hogere huur te accepteren. 

Bij een onderzoek in Amsterdam van de verhuis
beweging naar de nieuwbouw in de periode 
1-7-1967 tot 31- 12-1968 is voor de bewoners 
van ca. 5.000 nieuwe woningen de huurquote be
paald . Staat 14 geeft een samenvatting van de 
resultaten. * ) 

Staat 14. De bewoners van 4.966 nieuwbouwwoningen 
in Amsterdam naar betaalde huurquote 
(procentuele verdeling) 

huurquote percentage bewoners 

5 - 10 
10 - 17 
17 - 25 
hoger dan 25 
koopwoningen 
onbekend 

totaal 

o 
12 
35 
31 
12 
10 

100 

Acceptatie van een hogere huurquote door die 
groepen van de woningbehoevenden die op de nieuw
bouw zijn aangewezen maakt de bouw van kwalita
tief betere en duurdere woningen mogelijk. 

Met betrekking tot de bewoners van een eigen 
woning wordt opgemerkt, dat bij de bepaling van 
de kosten van het wonen niet wordt uitgegaan van 
de rendabele huurwaarde van de woning maar van 

*) De verhuisbeweging naar de nieuwbouw in Amster
dam - 11 - 1-7- 1967 tot 31-12-1968, Gemeente
lijke Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam, 1969, 
pag. 17. 



- 30 -

de uitgaven, die men in feite heeft te doen voor 
rente, aflossing, verzekering en belasting. 
Met name wordt bij het vastste l len van de kosten 
van het wonen geen rekening gehouden met het 
bedrag aan eigen geld, dat bij de aankoop van 
een woning is vereist. Deze wijze van berekenen 
van de woonkosten leidt er toe, dat een woning 
met hogere stichtingskosten acceptabel wordt 
geacht. 

7. ~2~~1!1~~_S~~21~~~_~~~_h~~_~i~~_~~E~!~~~_~~~_~~~~= 
~!~h~_2E_~~_~2~!~S~~E~~_~22E_~~_~!SE~~i~ 

Wanneer op de Eindhovense woningmarkt geen evenwicht 
wordt bereikt, maar een situatie blijft bestaan waar
bij in sommige huurklas sen sprake is van overschot
ten c.q. tekort en , kan dit van invloed zijn op de 
verhuisbeweging. Het migratieproces is immers voor 
een deel ge richt op de aanpassing van de woning aan 
de woonwensen. 

Het bestaan van tekorten en overschotten van woning en 
in bepaalde huurklassen betekent, dat een dee l van 
de bevolking haar woonwensen binnen de gemeente niet 
kan bevredigen. Indien buiten Eindhoven een ruim 
aanbod is van woningen in de huurklassen waarin 
binnen de gemeente tekorten bestaan of omgekeerd, zal 
dat voor woningbehoevenden die een woning wensen in 
deze huurklassen aanleiding zijn om te verhuizen 
naar die gemeente waarin wel aanbod in die huurklasse 
is. Tekorten in de hogere huurklassen kunnen dus lei
den tot vertrekoverschotten in de ho ge re inkomens
groepen, terwijl de overschotten aan goedkope wonin
gen de vestiging van personen met een laag inkomen 
mogelijk zal doen toenemen. 

Hetgeen hier is opgemerkt over de mo gelijke g evolgen 
van tekorten en overschotten aan woningen in bepaalde 
huurklassen op het migratieproces, ge ldt overigens 
in ge lijk mate, wanneer bepaalde woonvormen of 
woning typen in de ene gemeente wel en in de andere 
niet of niet voldoende aanwezig zijn. *) 

De overheid heeft derhalve door middel van haar 
woningbouwbeleid een instrument in handen om de 
migratie en daarmee de sociaal-economische structuur 
van de gemeente te beïnvl oeden. 

*) Een onderzoek naar de vertrekmotieven van 
Eindhovenaren die de gemeent e in de periode 
1968/1969 hebben verlaten, is momenteel gaande. 
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1. De voornaamste doelstellingen van het beleid ten 
aanzien van de woningbouw zijn: 
- het op korte termijn opheffen van het kwantita

tieve woningtekort 
- de optimale afstemming van het aanbod op de 

vraag in de onderscheiden huurklassen 
- de verbetering van de kwaliteit van de woning

voorraad. 

KWANTITATIEVE ASPECTEN VAN DE WONINGMARKT (HOOFDSTUK III) 
2. De begrippen "statistische woningbehoefte " en 

"statistisch woningtekort" zijn per definitie 
slechts betrokken op de inwoners van Eindhoven. 
(hoofdstuk 111 C) 

3. Onder de veronderstelling, dat het gecombineerde 
effect van sterfte en migratie op de samenstel
ling van de bevolking naar leeftijd en geslacht 
in de periode 1968 tot 1980 relatief hetzelfde 
zal zijn als in de periode 196 1 tot 1966, zal de 
statistische woningbehoefte in de gemeente Eind
hoven toenemen van 51.900 in 1968 tot 66.500 in 
1980. (hoofdstuk 111 A) 

4. Per ultimo 1968 bedroeg het statistisch woning
tekort in de gemeente Eindhoven ca. 1.700 wonin
ge n (hoofdstuk 111 C) 

5. Indien de statistische woningbehoefte zal toene
men van 51.900 in 1968 tot 66.500 in 1980 zal 
bij handhaving van een bruto-woningproduktie van 
2.000 woningen en een netto-produktie van 1 .700 
woningen per jaar het statistische wonin~tekort 
in 1972 zijn opgeheven. (hoofdstuk 111 C) 

6. Wanneer ook na 1972 jaarlijks bruto 2.000 wonin
gen worden gebouwd, zal een groter aantal wonin
gen ter beschikking komen voor vervanging van af 
te breken kwalitatief slechte woningen resp. ten 
behoeve van vraag van buiten Eindhoven (vesti
g ingsoverschotten). (hoofdstuk 111 C) 

KWALITATIEVE ASPECTEN VAN DE WONINGMARKT (HOOFDSTUK 

IV EN V) 

A. Vraagzijde (hoofdstuk IV A) 

7. Verondersteld wordt, dat: 
- het reële inkomen (in guldens van 1968) van de 

woningbehoevenden in de periode 1968 tot 1980 
zal toenemen met 34,5 procent, dat is met 2,5 
procent per jaar 

- uitkeringen ingevolge de sociale verzekerings
wetten in 1980 zullen zijn opgetrokken tot het 
niveau van het wettelijk minimumloon (hoofdstuk 
IV A 1 ) 



- 32 -

8. Aangenomen is, dat het percentage van het bruto
inkomen, dat de woningbehoevende aan huur zal 
uitgeven bij een vrije woningmarkt (de norma
tieve of norm-huurquote), afhankelijk is van de 
sociale groep en het inkomen: 
- voor de categorie arbeiders ligt de huurquote 

tussen 18 procent voor de laagste inkomens
groepen en 12 procent voor de hoogste inkomens
groepen. 

- voor de categorie employé ' s en zelfstandigen 
ligt de huur tussen 20 en 13 procent van het 
inkomen. 

De kosten van verwarming zijn niet tot de uitga
ven voor huur gerekend . (hoofdstuk IV A 2 ) 

9. Op het moment, dat een woning wordt betrokken, 
wordt vaak een hogere huurquote dan de aangenomen 
norm geaccepteerd , mede in anticipatie op de toe
komstige stijging van het inkomen. Anderzijds zal 
de woningbehoevende, die reeds over een woning 
beschikt, zijn uitgaven voor huur niet of slechts 
met (aanzienlijke) vertraging aanpassen aan zijn 
gestegen inkomen. (hoofdstuk IV A 2) 

10. Op basis van de aangenomen huurquote en de bere
kende inkomensverdeling kon 23 procent van de 
woningbehoevenden in 1968 een huur van J 100,-
of meer per maand niet betalen. 
In 1980 kunnen alle woningbehoevenden een huur 
van f 100,-- per maand (in guldens van 1968 ) 
betalen. Voor 27 procent van de woningbehoevenden 
is in 1980 een huur van J 250 ,-- of meer per 
maand (in guldens van 1968) aanvaardbaar . (hoofd
stuk IV A 3 ) 

B. Aanbodzijde (hoofdstuk IV B en V) 
11 . Medio 1968 had ruim 58 procent van de woningvoor

raad een huur/huurwaarde beneden J 100,-- per 
maand. Van nog geen 5 procent van de woningen lag 
de huur boven J 250,-- per maand. De kosten van 
centrale verwarming zijn bij de bepaling van de 
huur/huurwaarde niet meegerekend. Door huurlibe
ralisatie, nieuwbouw en afbraak is de verdeling 
van de woningvoorraad naar huur/huurwaa rde ( in 
guldens van 1968) in de periode medio 1968 tot 
1970 gewijzigd. (hoofdstuk IV B 1) 

12. De huren van de woningvoorraad, zoals deze bij 
de huurinventarisatie medio 1968 zi jn geregis
treerd, zijn geen vrije huren. (hoofdstuk IV B 2) 

13. In de studie is aangenomen dat in de periode 1968 
tot 1980 gestreefd zal worden naar herstel van . 
een vrije woningmarkt met vrije huren. (hoofdstuk 
IV B 2) 

14. Een vrije woningmarkt met vrije huren impliceert, 
dat de huur/huurwaarde wordt vastgesteld op basis 
van de marktwaarde. (hoofdstuk IV B 2) 
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15. Bij een vrlJe woningmarkt is de marktwaarde van 
bestaande woningen afhankelijk van de stichtings
kosten van nieuwe woningen van dezelfde kwaliteit. 
(hoofdstuk V 2) 

16. De stichtingskosten van kwalitatief gelijkwaardige 
nieuwe woningen zullen in de periode 1968 tot 1980 
reëel (in guldens van 1968) constant blijven. 
(hoofdstuk V 2) 

17 . Bij een vrlJe woningmarkt zullen alleen nieuwe 
woningen worden gebo uwd, wanneer een redelijk 
rendement voor de investering mag worden verwacht. 
(hoofdstuk V 2) 

18 . De huur/huurwaarde, welke op een vrije woningmarkt 
tot stand komt, wordt de rendabele huur/huurwaarde 
genoemd. (hoofdstuk V 2) 

19. Vanwege de waardevastheid van investeringen in de 
woningbouw zou het theoretisch mogelijk zijn, dat 
bij de vaststelling van de huur een inflatie
effect wordt ingecalculeerd. Van de zijde van de 
institutionele beleggers kon voor een dergelijke 
handelwijze geen bevestiging worden verkregen. 
(hoofdstuk V 3) 

20. Maatstaf voor de vaststelling van een redelijk 
rendement op investeringen is het geldende rente
tarief. Onder de veronderstelling, dat het huidige 
renteniveau van ca. 8 procent in de periode 1968 
tot 1980 zal worden gecontinueerd, zal de rendabele 
huur/huurwaarde ca. 10 procent van de vervangings
waarde van de woning bedragen. (hoofdstuk V 3) 

21. De stichtingskosten van een nieuwe woning bedragen 
minimaal ca. f 30.000,-- (in guldens van 1968 ) . 
Bij een vrije woningmarkt met vrije, rendabele 
huren is het niet mogelijk nieuwe woningen te 
bouwen in de huurklassen beneden f 250,-- per 
maand (in guldens van 1968). (hoofdstuk V 4) 

22. Bij een vrlJe woningmarkt zal de vervang ingswaarde 
van bestaande woningen ten gevo lge van de veroude
ring en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsver
mindering dalen met 0,5 tot 2 procent per jaar ten 
opzichte van vergelijkbare nieuwe woningen. 
(hoofdstuk V 2) 

23. Bij een vrlJe woningmarkt worden de huren van 
bestaande woningen vertraagd en schoksgewijze aan
gepast aan het rendabele huurniveau. 

24. Bij de huurinventarisatie medio 1968 lag de huur 
van de meeste woningen 40 tot 60 procent beneden 
het rendabele huurniveau, dat bij een vrije 
woningmarkt zou gelden. (hoofdstuk IV B 2) 
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C. Confrontatie van vraag en aanbod (hoofdstuk I V C en V) 

25. In 1968 overtrof het aanbod van goedkope woningen 
de vraag op basis van de aangenomen huurquote in 
zeer belangrijke mate. Het overgrote deel van de 
woning behoevend en betaalde minder huur dan in 
overeenstemming zou zijn met de aangenomen huur
quote. (hoofdstuk IV C 1 ) 

26. Indien in de periode 1968 tot 1980 een vrlJe 
woningmarkt met vrije rendabele huren tot stand 
komt, kan theoretisch een ideale afstemming van 
vraag en aanbod slechts bereikt worden, wanneer 
in deze periode 
- 22.050 woningen met een huur beneden f 125,-

per maand (in guldens van 1968) worden gesloopt 
- het aanbod van woningen met in 1980 een huur 

van f 125,-- tot f 250,-- per maand (in guldens 
van 1968) toeneemt met 25.800 woningen 

- het aanbod van woningen met in 1980 een huur 
van! 250,-- en meer per maand (in guldens van 
1968) toeneemt met 12.550 woningen. (hoofdstuk 
IV C 2) 

27. Bij een vrlJe woningmarkt met vrlJe rendabe l e 
huren is het bij de aangenomen minimum stichtings
kosten van f 30.000,-- niet mogelijk nieuwe wonin
gen te bouwen met een huur beneden f 250,-- per 
maand (in guldens van 1968). Bij een vrije woning
markt met vrije rendabele huren zal een nieuwe 
woning ook in 1980 niet betaalbaar zijn voor een 
groot deel van de woningbehoevenden. (hoofdstuk 
V 4) 

28. In de toename van de vraag naar woningen in de 
huurklassen tussen f 125,-- en f 250,-- per maand 
(in guldens van 1968) kan bij een vrije woning
markt met vrije rendabele huren niet door nieuw
bouw worden voorzien. Als de huur op een rendabel 
niveau wordt vastgesteld en geen woningen worden 
gebouwd, wanneer deze rendabele huurpri j s niet 
wordt gerealiseerd, zullen in de periode 1968 tot 
1980 niet voldoende woningen worden gebouwd om 
het kwantitatieve woningtekort op te heffen. 
(hoofdstuk V 6) 

29. Bij een vrije woningmarkt worden nieuwe woningen 
gebouwd in de huurklassen, die betaalbaar zijn 
bij het welvaartsniveau, dat tijdens de bouwperiode 
is bereikt. Bij een vrije woningmarkt daalt de 
reële rendabele huur van bestaande woningen met 
0,5 à 2 procent per jaar. Het reële inkomen stijgt 
met 2,5 procent per jaar. Het gevolg hiervan is, 
dat veel woningen en in het bijzonder de goedkope 
woningen na 20 à 25 jaar economisch verouderd zijn, 
indien de aangenomen huurquote als een vast gegeven 
wordt beschouwd. (hoofdstuk V 5) 
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30. De confrontatie van vraag en aanbod onder de 
veronderstelling van een vrije woningmarkt met 
vrije rendabele huren leidt uitgaande van de 
aangenomen ontwikkeling in de reële inkomens en 
de aanvaardbare huurquote bij reëel constant 
blijvende stichtingskosten tot de conclusie dat: 
- het ];:wanti tatieve woningtekort niet zal worden 

opgeheven 
- geen ideale afstemming van vraag en aanbod zal 

worden bereikt 
- de kwa liteit van de nieuwbouw niet zal worden 

verhoogd. 

31. Omdat de vrlJe woningmarkt met vrlJe rendabele 
huren onder deze veronderstellingen niet leidt 
tot verwezenlijking van de doelstellingen van het 
beleid ten aanzien van de woningbouw, is het nood
zakelijk, dat een of andere vorm van woningbouw
subsidiëring wordt gehandhaafd. (hoofdstuk V 6) 

32. Een individueel subjectief s ubsidiesysteem is 
verenigbaar met een vrije woningmarkt, omdat het 
de tot standkoming van vrije rendabele huren niet 
belemmert. Subjectieve subsidies leiden tot het 
aanvaarden van een hogere huurquote. (hoofdstuk 
V 6a) 

33. Een subsidiesysteem dat lagere inkomensgroepen 
in staat stelt een kwalitatief betere woning te 
bewonen dan hogere inkomensgroepen die niet voor 
een dergelijk subsidie in aanmerking komen, lijkt 
niet haa lbaar. De vrije rendabele huur van een 
nieuwe woning bedraagt minimaal ca. f 250,-- per 
maand. Op basis van de aangenomen huurquote kan 
deze huur betaald worden door woningbehoevenden 
met een inkomen van f 18.000, -- of meer per jaar. 
Een stelsel van individuele huursubsidies, dat 
gericht is op bevolkingsgroepen met een lager 
inkomen per jaar dan f 18.000,-- à f 20.000,--, 
zal niet bijdragen tot een verbetering van de 
kwaliteit van de nieuwbouw. (hoofdstuk V 6a) 

34. In de thans bekende conceptie van de Minister is 
de maximum inkomensgrens, waarboven geen indivi
dueel subsidie meer wordt gegeven bepaald op 
f 15.500,-- (in guldens van 1970). Wijzigingen 
van deze inkomensgrens zijn noodzakelijk, indien 
een individueel subsidiesysteem zou dienen bij te 
dragen tot een wezenlijke kwaliteitsverhoging van 
de nieuwbouw. (hoofdstuk V 6a) 

35. Individuele subsidiëring, gebaseerd op het inkomen, 
stelt de lage inkomensgroepen in staat een duur
dere, kwalitatief betere woning te bewonen . Het 
overschot aan goedkope woningen zal hierdoor nog 
grote r worden. (hoofdstuk V 6a) 
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36. Een objectief subsidie systeem heeft tot gevolgi 
dat de relatie tussen huur en kwaliteit van de 
woning wordt losgelaten. Objectieve subsidies 
zijn in strijd met een vrije woningmarkt. (hoofd
stuk V 6b) 

37. Het huidige objectieve subsidiesysteem draagt bij 
tot de verbetering van de kwaliteit van nieuwe 
woningen voorzover de stichtingskosten lager zijn 
dan f 55.000,-- (excl. centrale verwarming; in 
guldens van 1968). (hoofdstuk V 6b) 

38. Voor de vaststelling van het bouwprogramma tot 
1980 wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat 
het huidige objectieve subsidiesysteem wordt ge
continueerd. Daarbij kan niet exact worden vast
gesteld: 
- in welke mate bij aankoop van een woning met 

het inflatie-aspect wordt rekening gehouden; 
- in welke mate bij aankoop van een woning de 

inbreng van eigen vermogen als kosten van het 
wonen wordt beschouwd; 

- in welke mate eigenaars van woningen de kosten 
van het wonen menen te kunnen afwentelen via de 
belastingen; 
in welke mate door bewoners van nieuwe woningen 
hogere huurquoten worden geaccepteerd. (hoofd
stuk V 6c) 

39. Rekening houdend met deze onzekerheden zal het 
bouwpro g ramma voor de periode 1968 tot 1980 samen
gesteld moeten zijn uit 
- 10 à 20 procent woningen met stichtingskosten 

boven f 60.000, -- (in guldens van 1968) 
- ca. 40 procent premiewoningen met stichtings

kosten tussen f 40.000,-- en f 60.000,-- (in 
guldens van 1968) 

- 40 à 50 procent woningwet- en premiewonin~en 
met stichting skosten beneden f 40.000,- - ( in 
guldens van 1968) 

De installatiekosten van centrale verwarming zijn 
niet in deze stichtingskosten begrepen. (hoofd
stuk V 6c) 

OVERIGE CONCLUSIES 
40. Door het beleid ten aanzien van de woningbouw 

heeft de gemeentelijke overheid een instrument 
in handen om de migratie en daarmede de sociaal
economische structuur van de stad te beïnvloeden. 
(hoofdstuk V 7) 

41. Het vraagstuk van een optimale volkshuisvesting 
kent een aantal in zich zelf controversiële uit
gangspunten en doelstellingen en is hierdoor in 
feite onoplosbaar. Het woningbouwbeleid kan niet 
meer zijn dan een trachten de wenselijkheden zo 
goed mogelijk op de mogelijkheden af te stemmen. 
Dit vraagt een blijvend aftasten van de situatie, 
waarbij een continuering van fundamenteel onderzoek 
en analyse van het feitelijke gedragspatroon van de 
woningbehoevenden een noodzakelijk instrument moet 
vormen. 
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Tabel 1. Bevolking per leeftijdsgroep 

Leeftijd mannen vrouwen 
1260 1268 1280 1260 1268 1280 

20 - 24 7.082 9.688 9.69 1 6.522 8.618 8.605 
25 - 29 6.856 7.355 9.003 6.285 6.534 7.774 
30 - 34 5.807 6.269 9.267 5.846 6. 108 8.452 
35 - 39 5.902 6.256 7.539 5.726 6.105 6.80 1 
40 - 44 4.709 5.677 6.403 4.934 5.742 6. 187 
45 - 49 4.539 5.492 6. 198 4.927 5.46 1 6.095 
50 - 54 4.806 4.453 5.359 4.906 4.746 5.495 
55 - 59 4. 166 4.056 5.085 3.951 4.688 5.248 
60 - 64 2.744 4. 123 3.825 2.685 4.355 4.299 
65 - 69 1.827 3.066 3. 177 1.912 3.202 4.001 
70 - 74 1.227 1.729 2.690 1.342 1.955 3.409 
75 - 79 744 929 1.866 837 1 • 161 2.3 17 
80 - 84 353 49 1 755 367 586 1.055 
85 en ouder 122 217 276 156 252 408 

totaal 50.884 59.801 71.134 50.396 59.513 70.146 

Tabel 2. Gehuwden per 1000 mannen, resp. vrouwen, Eindhoven, 
per leeftijdsgroep 

Leeftijd mannen vrouwen 
1960 1968 1980 1960 1968 1980 

20 - 24 154 227 359 360 472 629 
25 - 29 594 698 785 762 835 897 
30 - 34 837 85 1 897 865 878 922 
35 - 39 900 886 914 869 89 1 916 
40 - 44 910 901 901 866 880 893 
45 - 49 910 911 888 856 859 863 
50 - 54 918 903 885 824 82 1 820 
55 - 59 898 897 893 784 774 760 
60 - 64 858 882 875 710 701 685 
65 - 69 805 836 846 601 617 600 
70 - 74 685 763 800 482 49 1 48 1 
75 en ouder 450 536 617 254 281 285 
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Ta bel 3. Woningbehoevenden per 1000 mannen, resp. vrouwen 
(excl. gehuwde ) per l eeftijdsgroep 

Leeftijd mannen vrouwen 
1960 1968 1980 1960 1968 1980 

20 - 24 173 253 39 1 18 27 41 
25 - 29 580 698 785 59 71 80 

30 - 34 826 85 1 897 147 152 160 

35 - 39 894 896 914 249 259 272 

40 - 44 910 914 925 352 366 384 

45 - 49 918 920 929 466 485 509 
50 - 54 933 933 933 570 592 622 

55 - 59 923 924 927 644 670 70 3 
60 - 64 898 912 908 673 700 718 

65 - 69 856 878 884 618 643 675 
70 - 74 778 835 86 1 539 579 597 
75 en ouder 556 641 714 375 432 481 

Tabel 4. Woningbehoevenden (absoluut) per leeftijdsgroep en 
ges l acht, Eindhoven 1960 , 1968 en 1980 

Leeftljd mannen vrouwen totaal 
1960 1968 1980 1960 1968 1980 1960 1968 1980 

20 - 24 1228 2451 3789 76 123 131 1304 25 74 3920 
25 - 29 3973 5134 7067 89 77 64 4062 5211 7131 
30 - 34 4798 5335 83 12 11 8 113 105 49 16 5448 8417 

35 - 39 5275 5605 689 1 192 172 155 5467 5777 7046 

40 - 44 4284 5189 5923 241 253 254 4525 5442 6177 

45 - 49 4168 5053 5758 344 374 425 4512 5427 6183 

50 - 54 4483 4155 5000 508 503 615 499 1 4658 56 15 

55 - 59 3843 3748 4714 563 711 886 4406 4459 5600 

60 - 64 2464 3760 3473 535 910 972 2999 46 70 4445 
65 - 69 1564 2692 2808 481 788 1080 2045 3480 3888 

70 - 74 954 1444 23 16 379 576 10 56 1333 2020 3372 
75 e.o . 678 1049 2068 380 621 1300 1058 1670 3368 

totaal 3771 2 45615 58119 3906 5221 7043 41618 50836 65162 
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De inkomensverdeling van de woning behoevend en 

Gegevens over het inkomen en de inkomensverdeling in 
de periode na 1945 hebben meestal betrekking op alle 
belastingplichtigen. De inkomensverdeling van de wo
ningbehoevenden zal echter in belangrijke mate daar
van kunnen afwijken. Daarom is gezocht naar een methode 
om de inkomensverdeling van de woningbehoevenden te 
benaderen. Woningbehoevend zijn alle hoofden van huis
houdens en alle alleenstaanden, voorzover zij niet 
inwonen om andere redenen dan de woningnood. De in
komensverdeling van gezinshoofden en alleenstaanden is 
bekend voor het jaar 1962. In tabel 1 van deze bijlage 
wordt deze inkomensverdeling weergegeven voor een 
drietal leeftijdsgroepen. Verondersteld is nu, dat de 
inkomens van de woningbehoevenden in de tijd een zelfde 
ontwikkeling te zien geven als de inkomensverdeling van 
de belastingplichtigen. Uit een analyse van de inkomens
verdeling van de belastingplichtigen per leefti j dsgroep 
in 1950, 1960 en 1962 blijkt: 
1 . dat de spreiding van het inkomen in de jongere leef

tijdsgroepen kleiner is dan in de oudere leeftijds
groepen. 

2. dat de spreiding van het inkomen in de periode 1950 -
1962 voor alle leeftijdsgroepen is verminderd. 

3. dat de inkomens in de jongere leeftijdsgroepen snel
ler zijn gestegen dan in de oudere leeftijdsgroepen. 

De grafiek bij deze bijlage brengt deze ontwikkeling 
in beeld. 

De veronderstelling, dat deze ontwikkelingstendenzen 
ook na 1962 blijven doorwerken, wordt gebaseerd op 
a. de verdergaande verbetering van het opleidingsniveau, 

welke leidt tot een snelle stijging van het inkomen 
in de jongste leeftijdsgroepen. 

b. de toename van het aantal werkende gehuwde vrouwen 
vooral in de jongste leeftijdsgroepen. Omdat het 
inkomen van de gehuwde vrouw bij het inkomen van de 
man wordt geteld, leidt dit tot een snellere stij
ging van het inkomen in de jongere leeftijdsgroepen. 

c. de tendens tot gelijkschakeling van de beloning voor 
mannen en vrouwen, het invoeren van het minimumloon 
en het streven naar verdere nivellering door de vak
bonden en politieke partijen. De spreiding in de 
inkomens zal hierdoor nog verder verminderen. 

Bij benadering van de inkomensverdeling van de woning
behoevenden voor 1968 is er verder van uitgegaan dat 
het mediane inkomen van de woningbehoevenden van 30-64 
jaar is gestegen met 66 procent ten opzichte van 1962. 
Deze stijging komt overeen met de toename van de gemid
delde bruto weeklonen van mannelijke arbeiders van 25 
jaar en ouder in de nijverheid in de periode 1962- 1968. 
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De inkomensverdeling van personen van 65 jaar en ouder 
en van anderen, die in aanmerking komen voor uitke
ringen op basis van de sociale verzekeringswetgeving 
is afzonderlijk benaderd. Bij deze benadering is reke
ning gehouden met de stijging van de uitkeringen in de 
periode 1962 tot 1968 , terwijl verder is aangenomen, 
dat de uitkeringen voor 1980 zullen worden opgetrokken 
tot het niveau van het minimuminkomen. 

Tabel 1. Inkomensverdeling van gezinshoofden en 
alleenstaanden 1962 

inkomen 20-29 jaar 30-64 jaar 65 jaar 
x f 1000,- en ouder 

1 0,33 0,20 3 ,17 
1 2 0,88 0,44 10,53 
2 ( 3 1 ,53 1,08 28,28 
3 ( 4 3,95 2,26 18,66 
4 ( 5 11, 24 6,16 13,67 
5 ( 6 24,21 14,39 7,86 
6 ( 7 23 ,96 17,84 4,78 
7 ( 8 14, 28 15 ,06 3 ,07 
8 ( 9 7,43 10,60 2,13 
9 ( 10 4,36 6,90 1 ,75 

10 ( 12 3 ,96 7,97 1,96 
12 ( 15 2, 18 6,34 1,46 
15 ( 20 0,95 4,77 1 ,17 
20 ( 30 0,56 3,40 0,91 
30 en meer 0,18 2,59 0,60 



Ontwi kkeling in de spreid i ng van het i nkomen van de belastingpl ichtigen van 
21 t/m 29 jaar resp, 30 t/m 64 jaar i n de periode 1950- 1962 en prognose 1962- 1980 . 
Het bedr ag waarbeneden het inkomen van 10 procent c.q . 90 p r ocent der belasting
plichti gen i s gelegen, is uitgedrukt i n procenten van het med i ane i nkomen 

21 t/m 29 jaar 30 t/m 64 jaar 

250 

- -- 90% 
200 --

90% 

150 
- -

med i ane i nkomen 
100 mediane inkomen 

10% 
10% --- - - - ---- --- 50 --- - ---- - --- -- --

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980 
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Tabel 1. De huurquote bij enige inkomensniveau's in 1967 

inkomen Eer jaar 
huurquote ( f 6000,-- f 6000,-- f 13000,--

( t13000 1-- en meer 
0 4 3,9 8, 1 15,1 

5 9 13,7 37, 5 59 ,6 
10 14 24,0 36, 1 18,3 
15 19 23,3 12,7 4,5 
20 en meer 35, 1 5,6 2 ,5 

totaal 100,0 100,0 100,0 

Tabel 2. De huurquote van arbeiders en employè ' s met een 

zelfde inkomen - 1967 

huurquote inkomen Eer jaar t 9000 1--
( t 11000,--

arbeiders emElo;yé ' s 
0 4 11 ,4 5,1 

5 9 50,1 34,2 
10 14 33, 1 44,7 
15 19 4,0 12,6 
20 en meer 1 ,4 3,4 

totaal 100,0 100,0 

Tabel 3. De huurquote in 1964 en 1967 

percentage bewoners met een huurquote 
inkomen van 13 Erocent en meer 

1964 1267 
( 3000 80,2 77 ,6 

3000 ( 4500 70,9 71,2 
4500 ( 6000 41 ,8 64,9 
6000 ( 7500 22,2 47 ,0 
7500 ( 9000 12,7 31 ,8 
9000 ( 11000 9,8 21 ,9 

11 000 ( 13000 10,0 16,6 
13000 ( 15000 8,6 13,9 
15000 < 18000 8,3 12, 1 
18000 < 24000 10,0 9,7 
24000 en meer 7,2 12,4 
totaal 26,7 34,8 

Bron: Woningbehoefteonderzoeken 1964 en 1967, C.B.S. 


