Massale kritiek op korten huurtoeslag bij hogere huur
Naast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de
'seniorencoalitie' waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in)
(netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de
voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag.

Reageren op de consultatie kan tot 2 augustus. Ondanks de korte
consultatieperiode die ook nog eens in de vakantieperiode valt, zijn er op
moment van schrijven al 157 reacties binnen op het wetsvoorstel. Ook tal
van individuen en lokale huurders- en bewonersorganisaties hebben
kritiek op de wijzigingen ingediend.

Normhuur in plaats van echte huur
De meest in het oog springende wijziging is de overstap naar een
'normhuur'. Huurtoeslagontvangers krijgen straks geen huurtoeslag meer
op basis van de echte huur die ze betalen, maar op basis van een fictieve
huur. Voor de meeste huurders ligt die op €520,-. Juist huurders met een
hogere huurprijs zijn hier de dupe van. Maar ook de plannen om
servicekosten niet langer te compenseren via de huurtoeslag en het
verhogen van de eigen bijdrage van huurders komt het kabinet op veel
kritiek te staan. Ook deze maatregelen jagen huurders immers op kosten.

Honderdduizenden huurders erop achteruit
Aedes, Woonbond en VNG gaven eerder al aan dat 300.000 hurende
huishoudens er door de overstap naar normhuren op achteruit gaan, en
dat dit op termijn zelfs op kan lopen tot 700.000 huishoudens.

Kabinet onduidelijk over koopkrachteffecten normhuur
Om de wijziging positiever voor te doen komen, wordt er door het kabinet
ook andere wijzigingen meegenomen in de koopkrachteffecten die ze
benoemen bij de wetswijziging. Zoals de eenmalige huurverlaging in 2024
en de verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar deze wijzigingen
staan los van het wel of niet veranderen van de huurtoeslag. Het zou
eerlijker zijn om de effecten van de huurtoeslagwijziging op zichzelf te
benoemen. Aedes en Woonbond dringen er ook op aan dit voor de
behandeling van de wet in de Tweede Kamer wel te doen, in een
zogeheten impactanalyse.
Greep uit de reacties:

Seniorencoalitie
Volgens de cijfers in de toelichting op dit voorstel zullen 81.000 AOWhuishouden een negatief inkomenseffect ondervinden van de wijziging.
Dat is 6,25% van de AOW-huishoudens die nu huurtoeslag ontvangen.
Het betreft hier een qua inkomen kwetsbare groep; zij ontvangen niet
voor niets huurtoeslag. De koopkracht van deze groep is als sinds 2010
uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de steeds maar toenemende
inflatie wordt de koopkrachtsituatie ook steeds slechter. De
Seniorencoalitie vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet deze
gevolgen voor lief neemt bij de herziening van de huurtoeslag en mensen
met een kwetsbare koopkracht nog verder in de problemen brengt. Ons
standpunt is daarom dat de herziening van de huurtoeslag voor niemand anders dan door wijziging van de persoonlijke situatie- mag leiden tot een
lagere huurtoeslag.

Ieder(in)
'Het wetsvoorstel brengt een grote groep mensen die een hogere huur
heeft dan de voor hen geldende normhuur in financiële problemen. Ook
huurders met een beperking of chronische ziekte worden hierdoor
getroffen. Voor aangepaste woningen geldt weliswaar een hogere
normhuur, namelijk €597, maar dat is niet voldoende. Toegankelijke of
rolstoelgeschikte woningen zijn ook vaak duurder. Dat betekent dat ook
mensen met beperking, die een huur boven de €597 betalen erop
achteruit zullen gaan. En zij hebben geen alternatief, want verhuizen naar
een goedkopere aangepaste woning is geen optie. Er is een groot tekort
aan aangepaste woningen, en dat geldt des te meer voor betaalbare
woningen.'

VTW
'In de praktijk betekent dit dat honderdduizenden huurders er financieel
op achteruit gaan als zij deels hun recht op huurtoeslag verliezen.

Echter, verhuizen naar een goedkopere woning is voor veel huurders de
komende jaren geen optie, ook niet met de zeer ambitieuze plannen voor
sociale woningbouw op basis van de Nationale prestatieafspraken. Gelet
op de inflatie en stijgende energieprijzen, kan dit nog meer huurders in
betalingsproblemen brengen. De Aedes Corporatiemonitor van 19 juli
2022 laat nu al zien dat meer huurders betalingsproblemen hebben.'
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