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H
et toeslagenstelsel staat volop
inde schijnwerpers.Het gaat
dan inde eerste plaats omde
uitvoering, inhet bijzonder
is dit het geval bij de toeslag
voordekinderopvang.Maar

het gaat ookomdecomplexiteit vande
verschillende toeslagregelingen. Enomde
afhankelijkheiddie toeslagen voorhuis-
houdensopleveren.

Toeslagen zijn er echter omeengoede
reden. Ze zijnhet gevolg vanhet feit dat
het inkomenvan veel huishoudens te laag
is ommaatschappelijk volwaardig te kun-
nenparticiperen. Verhoging vande lonen
is lastig, omdatdaardoorde concurren-
tiepositie vanhet bedrijfslevenmethet
buitenland verslechtert.De verschillende
toeslagen vormendaaromeen tegemoet-
koming indekosten vandebasaalste
levensbehoeften.

Toeslagenmakendekosten vankin-
deren, van zorg en vanwonenbeter be-
taalbaar. Ruim5miljoenhuishouden
ontvangen jaarlijks éénofmeer toeslagen
waarmee in totaal €16mrd is gemoeid.

Ookdehuurtoeslag is onderdeel vanhet
toeslagenstelsel.Deze is in 1975 ingevoerd
als individuelehuursubsidie.Momenteel
ontvangt circadehelft vandehuurders in
de gereguleerdehuursectorhuurtoeslag.
Het gaat omeenbedrag van€4mrd.

TE WEINIG MARGE
Daarbijmoetenweonsbewust zijndat al
deze toeslagenniet voorkomendat een
grote groephuishoudensnog steedsniet
of amper kan rondkomen.Recent onder-
zoek vanhetNibudheeft laten ziendat in
dehuursector 18%vandehuurders onvol-
doende inkomenheeft omdenoodzake-
lijkeuitgaven te kunnenbetalen, endat
nog eens 24%vandehuurders teweinig
margeheeft om tegenvallers op te kunnen
vangen.Dit onderzoekheeft betrekking
opAmsterdam,maar inde rest vanNeder-
land is het niet veel anders.

Er is brede consensusdat het huidige
toeslagenstelsel opde schopmoet.On-
langs stuurdeAlexandra vanHuffelen,
staatssecretaris vanFinanciën, eendik
pakketnaar deTweedeKamermet alter-
natieven.Demeest voordehand liggende

maatregel is het verhogen vanhetmini-
muminkomen.Eenfiscaleheffingskorting
biedt daarvoor eengoedemogelijkheid,
die ook verzilverbaar zoudienen te zijn als
er geenofweinigbelastingheffing is.De
andere oplossingsrichting is het verlagen
vandekosten. Als dekosten lager zijn, is
ookminder toeslagnodig. Zokandekin-
deropvanggratiswordenen is een toeslag
overbodig.

INKOMENSHUREN
Ook voordehuurtoeslag zijn alternatieven
uitgewerkt, op verschillendemanieren.
De twee inhet oog springende varianten
zijn een verlaging vanhethuurniveau
ende invoering van inkomenshurenbij
woningcorporaties.

De verlaging vanhet huurniveau zou
gelden voor dehuishoudenswaarvoor
‘passend toewijzen’ van toepassing is. Dit
bouwt voort ophet huidige beleid. Sinds
2015 zijnwoningcorporaties verplichtwo-
ningenpassend toe tewijzen.Dit betekent
dat dehoogte vandehuur, afhankelijk
vanhet inkomen van eenhuishouden, ge-
maximeerdwordt tot eenbepaald grens-
bedrag, de zogenoemde aftoppingsgrens.
Bovendienhebbenhuurders vanwoning-
corporaties, die te duurwonen, dit jaar
het recht omopbasis vandehuidige afto-
ppingsgrenzen eenhuurverlaging aan te
vragen.

Dehuurverlagingdienuwordt voorge-
steld, gaat een forse stap verder. Bij alle
huurders van corporatiewoningenmet een
inkomenwaarbij passend toewijzengeldt,
wordt dehuurmet circa 15%verlaagddoor
de aftoppingsgrenzen te verlagen. Ter
compensatie krijgenwoningcorporaties
een vermindering vande verhuurderhef-
fing van€1mrdper jaar.Dezebestemming
vande verhuurderheffing concurreert ech-
termet eenanderebestemming, teweten
de inzet vande verhuurderheffing voor
investeringen innieuwbouwen verduur-
zaming.Het is danookaannemelijk dat
verlaging vandehuren tenkoste gaat van
investeringendoorwoningcorporaties.

Bovendien zal flankerendbeleidnodig
zijnbij huishoudenswaarhet inkomen
debovengrens vanpassend toewijzen
passeert.Doorhet lagehuurniveau zal de

verhuisbereidheid laag zijn endedoorstro-
ming stagneren.

Danmaardehuurverlagingongedaan
makenalshet inkomen is gestegenbo-
vende inkomensgrens?Dat gaat inde
richting vanhetnieuwe voorstel voor
inkomenshuren.Bij deze variant geldt
voor alle huurders van corporatiewonin-
gendat dehuur 25%vanhet inkomen is.
Daarmee is dehuur inprincipebetaal-
baar.Dehuurtoeslag vervalt en in ruil
hiervoor is er geen verhuurderheffingen
geen vennootschapsbelastingmeer voor
woningcorporaties.

Verder ontvangenwoningcorporaties
investeringssubsidies omhetnegatieve
effect op investeringen te compenseren.
Dit is eengeheel nieuwstelsel.De gedeel-
de verantwoordelijkheid voordebetaal-
baarheiddie ernu is tussenoverheid en
woningcorporaties,wordt vervangendoor
een stelselwaarinwoningcorporaties de
volledige verantwoordelijkheiddragen.
Verder is er, doordat dehuur 25%vanhet
inkomenbedraagt, geen relatiemeer tus-
sendehoogte vandehuur endekwaliteit
vandewoning.

STERK VERWEVEN
De twee varianten laten ziendathuurtoe-
slag enwoningmarkt sterk verweven zijn.
Een ingrijpende aanpassing vandehuur-
toeslagheeft grote gevolgen voorhet func-
tioneren vandewoningmarkt en voorde
rol vanwoningcorporaties.

Maar een visie hieropontbreekt inde
hervormingsvoorstellen.Dat is spijtig,
want eenhervorming vandehuurtoeslag
dieniet voortvloeit uit een visie, is een
schot inhet duister.

WO N I N G M A R K T

Visieloze hervorminghuurtoeslag is schot in duister
$ Voorstel
hervorming
toont sterke
verwevenheid
huurtoeslag en
woningmarkt

$ Ingrijpende
aanpassing
huurtoeslag
heeft grote
gevolgen voor
corporaties

$Maar een visie
hieropontbreekt
in het voorstel

In een variant
vervalt de
huurtoeslag, in
ruil daarvoor
is er geen
verhuurder-
heffingmeer
voor de
corporaties
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