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Geachte heer, mevrouw, 

 
Naar aanleiding van de IBO-toeslagen zouden wij u graag de visie van de Woonbond op de toekomst 
van de huurtoeslag willen doen toekomen. Om te beginnen willen wij benadrukken dat de huurtoeslag 
in onze ogen een redelijk doelmatige toeslag is, die terecht komt bij de doelgroep en effectief is in het 

verlagen van de woonlasten van deze doelgroep. Dat wil echter niet zeggen dat er geen verbeteringen 

mogelijk zijn. 
 

Probleemanalyse 
De huidige systematiek werkt prijsopdrijvend, is te complex en kent een slechte wisselwerking met 

andere toeslagen. Bovendien is de huurtoeslag niet toegankelijk voor huurders in de vrije sector en is 
er geen sprake van eigendomsneutrale woonondersteuning. Eigenaren van koopwoningen ontvangen 

meer ondersteuning dan huurders, een probleem dat uitgebreid wordt toegelicht in de Brede 
Maatschappelijke Heroverwegingen. In het Plan voor de Volkshuisvesting 

(https://www.woonbond.nl/publicatie/plan-volkshuisvesting) pleit de Woonbond daarom voor een 

eigendomsneutrale woonondersteuning met een vouchersysteem. In de Brede Maatschappelijke 
Heroverwegingen worden een aantal scenario’s uitgewerkt om deze problemen aan te pakken. Wij 

herkennen onze oplossingsrichtingen in die scenario’s. 

 
De complexiteit van de huidige regeling leidt tot een hoog aantal terugvorderingen. Hiermee komen 

huishoudens die net buiten de regeling vallen in grote problemen, terwijl de regeling juist bedoeld is 

om deze groep te ondersteunen. Een recente aanpassing in de huurtoeslag, waarin de ‘harde knip’ is 

vervangen door een ‘glijdende schaal’ heeft de regeling op dit punt verbeterd. Toch is er nog steeds 

meer sprake van terugvordering dan bij andere toeslagregelingen. Een vouchersysteem zou dat 
moeten ondervangen. Wel willen wij benadrukken dat iedere majeure stelselwijziging winnaars en 

verliezers kent. Om de inkomenseffecten voor de verliezers te dempen, is een geleidelijke invoering 

noodzakelijk. 

 

Principiële keuze 

De Woonbond maakt de principiële keuze voor eigendomsneutrale woontoeslag. Dit houdt in dat 

huishoudens van gelijke inkomensgroepen ook gelijke woonondersteuning van de overheid 

ontvangen. Of ze hun woning kopen of huren is daarbij niet relevant, net als de vraag wie hun 

verhuurder is en of het huurcontract gereguleerd is of niet. Dit bevordert de transparantie van de 
regeling, maar ook de toegankelijkheid en de solidariteitsgedachte.  
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Onderbrengen van de huurtoeslag bij de corporaties gaat in tegen deze duidelijke principiële keuze. 

Het zorgt ervoor dat er twee verschillende huurtoeslagregelingen komen, één voor 
corporatiehuurders en één voor huurders in de commerciële sector. Dat werkt verwarring in de hand 

en kan voor ongelijkheid zorgen. Het uitgangspunt dat het de overheid is die voor inkomensonder-
steuning zorgt, komt hierdoor ook onder druk te staan. 

Bovendien kunnen er verschillen ontstaan tussen rijke en arme corporaties. Het risico bestaat dat rijke 
corporaties huurtoeslaggelden gaan aanwenden voor andere doeleinden. De kans bestaat dat 

huurtoeslaggelden hierdoor niet terecht komen bij de huurder. Het grote pluspunt van de huidige 

toeslagenregeling is juist dat de toeslag direct terecht komt bij het huishouden dat het nodig heeft. 

Het optuigen van een tussenstap vermindert de doelmatigheid. 

 

Tenslotte zien wij ook risico’s voor de continuïteit van het corporatiestelsel. Als een hele grote 

regionale werkgever wegvalt (bijvoorbeeld: Tata Steel verplaatst zijn productie naar India), dan 

ontstaat er een enorme piek aan huurtoeslagaanvragen bij één of enkele corporaties. Wat gebeurt er 
als een corporatie die piek in aanvragen niet kan uitbetalen?  Moet de huurtoeslag dan via 

solidariteitsheffingen bij andere corporaties worden opgehaald? Dit zou een zeer onwenselijke 

ontwikkeling zijn. 
 
Wij gaan graag met u in gesprek over de toekomst van de huurtoeslag als een eigendomsneutrale 

woontoeslag via een vouchersysteem, zoals we dat in het Plan voor de Volkshuisvesting verder 
hebben uitgewerkt. 

 
Met vriendelijke groet,  

 

 

Zeno Winkels 
algemeen directeur  


