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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op woensdag 30 maart debatteert uw Kamer in een algemeen overleg over de huurmarkt. Op de 

agenda staat onder meer de brief van minister Blok over de ontwikkeling van middeldure huur en het 

jaarverslag over de huurtoeslag. In deze brief gaan we hier op in. Wij vragen u onze inbreng bij het 

debat te betrekken. 

 

Huurtoeslag 

Het huurtoeslagbudget van de overheid wordt de afgelopen jaren voortdurend overschreden. Uit het 

jaarverslag over de huurtoeslag 2014 is te zien dat dit grotendeels wordt veroorzaakt doordat het 

aantal mensen dat huurtoeslag ontvangt, hard oploopt (tussen 2010 en 2014 met 21 procent). En in 

mindere mate doordat de toeslag per ontvanger stijgt (dit komt deels door inkomensdaling en deels 

doordat woningcorporaties de afgelopen jaren de huren moesten verhogen om de verhuurderheffing te 

kunnen betalen). 

 

Met name eenpersoonshuishoudens onder de 65 zijn steeds vaker aangewezen op huurtoeslag: tussen 

2010 en 2014 steeg het aantal toeslagontvangers onder hen met 34 procent, blijkt uit het jaarverslag. 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau1 is het aantal mensen dat in langdurige armoede verkeert, 

gestegen sinds de economische crisis en is deze ontwikkeling structureel. Mensen wonen vaker alleen 

en hebben vaker te maken met sterke inkomensschommelingen.  

 

Omdat Aedes en de Woonbond zich zorgen maken om de betaalbaarheid voor huurders, sloten we 

vorig jaar een sociaal huurakkoord om de huren vanaf 2016 te matigen – waarmee ook het beroep op 

de huurtoeslag daalt. Het kabinet is echter voornemens om de groeiende aanspraak op de huurtoeslag 

te bekostigen door vanaf 2018 de verhuurderheffing te verhogen. Dat zou betekenen dat huurders – 

zij het indirect, via de huur die ze aan hun verhuurder betalen – alsnog voor hun eigen huurtoeslag 

gaan betalen. Bovendien betalen huurders van woningcorporaties op deze manier op den duur een 

groter deel van de huurtoeslag van huurders van vrijesectorwoningen, omdat de minister er voor kiest 

om de huren voor deze huurders meer te laten verhogen. De wereld op zijn kop. 

 

                                                   
1 Zie Een lang tekort: langdurige armoede in Nederland (maart 2016). 

http://www.scp.nl/nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Een_lang_tekort  
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Wij vragen u met klem om deze constructie te betrekken bij de evaluatie van de verhuurderheffing, 

want we maken ons grote zorgen over deze ontwikkelingen. Te meer omdat de huurtoeslaguitgaven 

jaar op jaar nog veel hoger uitvallen dan dat het kabinet begroot. Dat is te zien in onderstaande 

grafiek: 

 

 

 

 

Duidelijk is dat dit kabinet in al haar jaren de huurtoeslag veel te laag heeft geraamd (uit de voorlopige 

cijfers over 2014 blijkt bijvoorbeeld dat de realisatie 380 miljoen euro hoger uitvalt dan de begrote 

2,98 miljard euro). Ook is duidelijk dat het kabinet hiermee door lijkt te gaan. Zo is te zien dat de 

minister in zijn laatste begroting voor de jaren 2014-2018 nog los van zijn bezuiniging plotseling 

uitgaat van een veel minder grote groei dan voorheen (dit is te zien doordat de lichtblauwe lijn in de 

figuur in deze jaren veel vlakker is dan de groene en paarse lijn). Desondanks kondigt het kabinet voor 

2017 dus ook een bezuiniging aan van 230 miljoen euro. Wij vragen ons af waar de minister zich bij 

deze berekeningen op baseert, aangezien uit géén van de recente cijfers (waaronder het jaarverslag 

op de huurtoeslag en het rapport van SCP) een te verwachten afname blijkt.  

 

Als de stijging in het beroep op de huurtoeslag inderdaad doorzet, dan is het tekort voor 2017 vele 

malen groter dan 230 miljoen euro. Zowel over de invulling van de bezuiniging als over de invulling 

van de extra voorzienbare tegenvaller is nog niet bekend hoe het kabinet er mee omgaat.  

 

Als bekend stellen de Haagse begrotingsregels dat tegenvallers, ook al zijn die te voorzien aan de hand 

van irreële ramingen, op worden gevangen binnen de begroting van een departement. Echter de 

huurtoeslag maakt verreweg het grootste deel uit van de begroting W&R. Er is dus nauwelijks een post 

te vinden waarmee deze voorzienbare tegenvallers kunnen worden opgevangen. Een grote bezuiniging 

over de hoofden van de huurder dreigt dus.  

 

Wat Aedes betreft zou uw Kamer moeten kijken of de huurtoeslag als belangrijk element van uw 

koopkrachtbeleid ook daar ondergebracht kan worden waar het thuishoort; bijvoorbeeld bij de 

begroting van sociale zaken of financiën. In het laatste geval kan de toeslag mogelijk ook 

gefiscaliseerd worden, net zoals de toeslag voor kopers gefiscaliseerd is. Wanneer door bijvoorbeeld 

een rentestijging de hypotheekrenteaftrek stijgt wordt deze tegenvaller voor de overheidsbegroting 

ook niet gelijk omgeslagen over de ontvangers van hypotheekrenteaftrek. Aedes stelt voor dat u hierin 



 

kopers en huurders gelijkwaardig behandelt, waarbij u wel oog houdt voor mogelijke 

verzilveringsproblemen bij de fiscalisering van de huurtoeslag en dus met het feit dat mensen aan de 

onderkant deze fiscale subsidie ook daadwerkelijk ontvangen. 

 

Aedes vindt het onbegrijpelijk dat terwijl woningcorporaties om betaalbaarheidsredenen afspraken om 

de huren vanaf 2016 te matigen, het kabinet de huurtoeslag inperkt. Huurtoeslag is onmisbaar voor de 

laagste inkomens om acceptabel te kunnen wonen en leven. En is bovendien zeer effectief, want 

gericht op individuele situaties. 

 

Huurprijs na renovatie 

Met het vernieuwde woningwaarderingsstelsel (WWS, waarin de WOZ-waarde van de woning meetelt) 

is de maximum toegestane huur van een woning na renovatie nog gebaseerd op de oude WOZ-waarde 

voor de woningverbetering. Aedes is blij dat de minister dit onbedoelde effect wil oplossen met een 

extra puntentoekenning (van 0,2 punt per investering van 1.000 euro. Rekenvoorbeelden uit praktijk 

van onze leden geven aan dat 0,3 punt realistischer zou zijn. Wellicht kunt u de minister vragen hier 

nog eens naar te kijken.) 

 

Anders blijft er, naast de verhuurderheffing en het passend toewijzen, nog een belemmering bestaan 

voor woningcorporaties om (rendabel) te investeren in woningverbetering en verduurzaming. We 

benadrukken dat het essentieel is dat deze aanpassing met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 

oktober 2015, toen het nieuwe WWS werd ingevoerd. Anders hebben alle woningen die gerenoveerd 

zijn in de periode tussen 1 oktober en het moment dat de maatregel in gaat, niet de extra punten 

toegekend gekregen. Daardoor lopen verhuurders mogelijk huurinkomsten mis bij de jaarlijkse 

huurverhogingsronde of als ze de woning opnieuw verhuren voordat de WOZ-waarde weer opnieuw is 

vastgesteld.  

 

Meer informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan 

contact op met Richard Bos op 06-51926072 of r.bos@aedes.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Ir. M.A.E. Calon 

Voorzitter 
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