Kabinetsplan: bij hoge huur minder huurtoeslag
Per 2025 wil het kabinet de huurtoeslag hervormen. Voor sommige
huishoudens pakken de geplande veranderingen heel ongunstig uit,
waardoor ze erop achteruitgaan. Dit concludeert het Nibud in een
doorrekening van kabinetsplannen.

De plannen om de huurtoeslag aan te passen zijn nog niet concreet of in
detail uitgewerkt, maar in het coalitieakkoord geeft het kabinet wel een
richting aan voor de toekomst.

Fictieve huur: 608 euro
In het coalitieakkoord staat dat het kabinet overweegt de huurtoeslag te
hervormen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. In dit
systeem wordt uitgegaan van een fictieve huur van 608 euro in 2025. Dat
betekent dat de huurtoeslag voor iedereen wordt berekend alsof de huur
608 euro is.
De Tweede Kamer vroeg aan het Nibud om deze plannen door te rekenen.
In die doorrekening is de conclusie dat huurtoeslagontvangers er in 2025
fors op achteruit zouden gaan als hun daadwerkelijke huur boven de
normhuur van 608 euro valt.

Bij hoge huur minder toeslag
Alleenstaande huurders met een kleine woning en een relatief lage huur
zouden er in het nieuwe stelsel op vooruitgaan. Zij betalen namelijk vaak
minder dan 608 euro. Grotere huishoudens gaan er over het algemeen op
achteruit, omdat zij vaker in een wat grotere en duurdere huurwoning
wonen.

Arjen Vliegenthart is directeur van het Nibud. Over de hervorming merkt
hij op: “Het hele idee achter het toeslagenstelsel, waarbij huishoudens
een financiële bijdrage kregen die bij hun inkomen en omstandigheden
paste, was goed en nodig. Dat het in de praktijk niet goed werkte, was
een harde les. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk dat, nu we het
gaan veranderen, er ook iets goeds en beters voor terugkomt. Het kan
dan volgens ons niet de bedoeling zijn dat mensen die een hogere huur
hebben straks minder toeslag krijgen, waardoor ze financieel gezien
slechter af zijn.”

Grote zorgen over betaalbaarheid
Ook de Woonbond heeft grote zorgen over de impact van de
huurtoeslagplannen voor huurders met een hoge huur en een smalle
beurs. De huur is voor hun nu al vaak niet te betalen, bleek eerder uit een
onderzoek van het Nibud in opdracht van de Woonbond en Aedes. Volgens
de Woonbond moet de huurtoeslag juist omhoog om de betaalbaarheid
voor deze huurders te verbeteren. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: “Als
minister De Jonge betaalbaar wonen serieus neemt, verhoogt hij de
huurtoeslag voor alle huurders. Zo kan hij armoede echt effectief
aanpakken.”
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