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De redenen o m de e igen w o n i n g ai of 

niet te o n d e r h o u d e n zijn d ivers . Voor-

liclnting en subs id ies zouden veel part i

cul iere e igenaren en VvE's een d u w in 

de rug kunnen geven . De b o u w s e c t o r 

zou zich meer k u n n e n laten zien. 

Dirk Dubbeling 

Ruim een fialf miljoen koopwoningen (595.000) verkeren in een ma
tige tot slechte staat van onderhoud, zowel particuliere koopwonin
gen als woningen die deel uitmaken van VvE's. De kosten voor het 
opknappen van deze woningen zouden uitkomen boven de tien pro
cent van de nieuwbouwwaarde. Vooral het segment 'goedkope 
koop' is er slecht aan toe. Uit een bescheiden kwalitatief onderzoek 
in opdracht van PlatformSI onder particuliere eigenaren blijkt dat 
het goed onderhouden en verbeteren van de eigen woning geen 
vanzelfsprekendheid is. 

De motieven voor wel of niet opknappen blijken divers. De econo
mische crisis van de afgelopen jaren, de toegenomen hypotheek

schulden, maar ook onwil, onwetendheid en vooral 'persoonlijke 
omstandigheden' belemmeren het investeren in onderhoud. 
Uit het rapport blijkt dat bij alle typen woningen onderhoudsachter-
stand te vinden is: in de grote steden gaat het vooral om vooroor
logse woningen, in middelgrote steden vooral om woningen uit de 
periode 1950-1990. Verder in het algemeen appartementen en een
gezinswoningen uit de jaren vijftig en zestig en gestapelde bouw uit 
de jaren zeventig en tachtig. 

Typen eigenaren 
In een poging te achterhalen waarom sommige eigenaren wel in
vesteren en andere niet, onderscheidt het rapport diverse typen ei
genaren: de 'niet-weters', 'niet-kunners' en niet-willers'. De 'niet-
weters' zijn zich niet bewust van het benodigde onderhoud, weten 
niet wat de kosten van onderhoud zijn en vaak ook niet hoe een VvE 
functioneert. Dit type vormt een minderheid. De 'niet-kunners' heb
ben niet gerekend op onderhoudskosten en kunnen om diverse re
denen het onderhoud ook niet betalen. Sommige eigenaren in deze 
groep willen best onderhoud plegen, maar weten niet hoe of probe
ren het op eigen houtje. De 'niet-willers' zijn niet geïnteresseerd in 
een goed onderhouden woning. Ze zien er onvoldoende het nut van 
in en besteden hun geld liever aan andere zaken. 
Een verdere indeling van eigenaren in 'kan niet - wil niet', 'kan niet 
- wil wel', 'kan wel - wil niet' en 'kan wel - wil wel ' leidt tot de con
statering dat twee derde van de ondervraagde eigenaren die kun
nen investeren dat ook daadwerkelijk doet. Eigenaren die wel 

Zonnepanelen op het dak van twee vooroorlogse koopwoningen. 



OKTOBER 2016 

investeren in liun woning, verbeteren vaal< het dal<, laten dubbele 
ramen plaatsen (vaak met nieuwe kozijnen) en voeren schilderwerk 
uit. Binnen wordt het comfort verhoogd met een nieuwe keuken, 
badkamer of een nieuwe cv-ketel. 
Meer dan driekwart van de eigenaar-bewoners en VvE-leden is te
vreden tot zeer tevreden over hun woning en hun buurt. Een derde 
waardeert de buurt gemiddeld met een 8 en de helft geeft een 7 tot 
7,5. Velen zijn niet van plan om op korte termijn te verhuizen. 

Eigenaar-bewoners 
Bijna alle particuliere eigenaren die niet tot een VvE behoren heb
ben in de laatste vijf jaar geïnvesteerd in onderhoud van hun wo
ning, voornamelijk in de binnenkant. Zij hebben daarmee wel tot 
het laatst toe gewacht: meer dan de helft van de eigenaren vond dat 
delen van het huis versleten waren en echt vervangen moesten 
worden. Een derde van de eigenaren noemt het verlagen van de 
energierekening als motief voor renovatie. Aanleidingen zijn ook 
gezinsuitbreiding of het uit huis gaan van de kinderen. 
De helft van de eigenaren weet niet of zij opnieuw zullen investe
ren. Ze moeten er eerst voor sparen, wat de meeste eigenaren niet 
structureel blijken te doen. Ook worden ingrepen uitgesteld tot er 
subsidies beschikbaar zijn voor verduurzaming. 

'Wel willers' ©mideir de mgmmmu 

Duurzaamheid, energiebesparing en waardevermeerdering worden 
weinig als (bijkomend) investeringsmotief genoemd. Wel bestaat in
teresse voor zonnepanelen en dak- en gevelisolatie. Het terugver
dienen van de investering duurt echter naar hun vermoeden zo lang 
dat dit de daadwerkelijke uitvoering tegenhoudt. Eigenaren weten 
vaak niet wie ze kunnen inschakelen en ervaren het als een puzzel 
om de juiste aanbieders te vinden. 

De eigenaren voeren het liefst werkzaamheden in kleine stappen uit 
en plannen niette veel vooruit. De kosten kunnen zo in de hand 
worden gehouden. 

VvE-leden 
Het merendeel van de VvE-leden onder de eigenaren geeft aan dat 
de VvE vooral aandacht besteedt aan onderhoud van het casco, 
zeker in de laatste vijfjaar. Ook hebben VvE's vaak de entrees en de 
galerijen laten opknappen. Net als eigenaar-bewoners plegen veel 
VvE's pas onderhoud op het moment dat dat echt noodzakelijk is. 
Het betreft vaak het dak, de gevels, de kozijnen, de entrees en de 
galerijen. De leden vinden dat voldoende, maar een derde wil toch 
dat er meer gebeurt en noemt een nieuwe keuken en badkamer, 
schilderwerk, vloerisolatie, dakisolatie en vooral het vervangen van 
de kozijnen. Meer dan de helft van de eigenaren meldt dat de VvE 
spaart voor onderhoud. 

De meeste VvE-leden kunnen en willen investeren, maar er is ook 
een - zij het kleinere - groep die wel kan maar niet wil investeren: 
ouderen die er niet te lang meer willen wonen en jongeren die hun 
wooncarrière elders willen voortzetten. 
Verder blijkt dat een groot deel van de VvE's, vooral de zeer kleine 
VvE's van vooroorlogse boven- en benedenwoningen en portiekwo
ningen niet of nauwelijks actief investeert in onderhoud. Veel eige
naren kennen hun rechten en plichten binnen de VvE niet. 
Meer dan de helft van de VvE-leden uit het onderzoek zou met een 
subsidie wel willen investeren. Zij willen graag advies van de over
heid over onderhoud en over het inschakelen van onderhoudsbe
drijven. Veel VvE's zijn onbekend met de mogelijkheden van 
plaatsing van zonnepanelen. Ook daarover zouden zij van de over
heid informatie willen hebben. 
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Particuliere veriiuurders 
Een aparte groep vormen de particuliere verhuurders. Hun motie
ven voor al dan niet renoveren hangen vooral af van de waardeont-
wikkeling en huurinkomsten op de kortere termijn. Eigenaren die 
hun vastgoed via tussenpersonen verhuren hebben vaak weinig 
zicht op de noodzaak van onderhoud. 

De meeste particuliere verhuurders voeren standaardonderhoud 
uit, zoals schilderwerk en comfortverbeteringen en doen dat 
meestal als de woning vrijkomt en verder pas als er echt sprake is 
van slijtage. Zij brengen ook wel duurzame verbeteringen aan met 
als voornaamste motief de huur te kunnen verhogen. Deze groep 
eigenaren zal de komende jaren een afwachtende houding aanne
men. Grote verhuurders hebben een hoge verhuurdersheffing af te 
dragen en voor kleine verhuurders zijn verbeteringen niet rendabel 
genoeg. 

Versnipperd bezit blijkt niet bevorderlijk voor onderhoud. Daarbij 
komt dat de meeste verhuurders het bovendien als een beperking 
zien als naastgelegen panden niet investeren. De waarde van hun 
vastgoed stijgt daardoor na opknappen niet genoeg. 
Ook particuliere verhuurders hebben behoefte aan voorlichting over 
subsidiemogelijkheden, vooral voor dubbel glas en isolatie. 

Beperkingen van het onderzoek 
Het rapport is gebaseerd op iets meer dan zeventig gesprekken met 
particuliere eigenaren en VvE-leden in drie steden. De geïnter
viewden wonen in buurten met veel goedkope koopwoningen in 
het lagere middensegment en de bovenkant van de goedkope 
klasse. Meer dan een selectieve impressie biedt het rapport daar
door niet. Wel valt het op dat veel eigenaren kunnen en willen in
vesteren in hun woning, hoewel hun inkomens aan de bescheiden 
kant zijn. De kennis over hoe je dat aanpakt ontbreekt echter vaak 
om daadwerkelijk aan de slag te gaan. 

Mogelijke oplossingen 
De onderzoekers stellen voor dat banken en makelaars bij de aan
koop van een woning de eigenaren attent moeten maken op finan
cieringsmogelijkheden voor het opknappen van de woning, omdat 
de aankoop vaak een goed moment is orri de woning te verbeteren. 
Om 'niet-weters' tot investeren te bewegen wordt gepleit voor meer 
voorlichting en begeleiding. Daaraan bestaat een duidelijke be
hoefte. Blijkbaar weten eigenaren VEH en VvE-belangenorganisaties 
onvoldoende te vinden. Meer dan 60 procent van de particuliere ei
genaren zou gebruik willen maken van subsidies. Een lening met 
lage rente en leasecontracten, zoals voor een traplift, zijn genoemd 
door de geïnterviewden zelf. Sommigen hebben subsidieaanvragen 
ingediend maar zijn subsidie misgelopen omdat de aanvraag te laat 
werd ingediend. Ook voorlichting en advies van de gemeente over 
onderhoud en over welke partijen ingeschakeld kunnen worden 
voor de werkzaamheden wordt door veel eigenaren gewenst. 
De bouwsector zou actiever op deze markt kunnen afstappen. Al het 
achterstallig onderhoud wegwerken zou ruwweg € 8 miljard aan 
omzet kunnen opleveren: ca. 600.000 woningen x 10% van gemid
deld € 137000 herbouwwaarde. 

Investeringen die betaald worden uit toekomstige besparingen op 
energie en onderhoud zijn voor particuliere verhuurders mogelijk 
een optie, maarVvE's zien zichzelf niet als initiatiefnemers van duur
zame ingrepen en kijken vooral naar de gemeente om dit op de 
agenda te zetten. 

Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Waarom eigenaren hun woningen (niet) onderhou

den. Motivaties en stimuli voor woningonderhoud en -verbetering'. Heieen Zwebe en Ilse 

Jurriëns, uitgave van PlatformSI (2016). Het rapport is als pdf beschikbaar via www.plat-

form31.nl. 


