Verslag resultaten van de consultatie
Het wetsvoorstel aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale
inkomensgrenzen is in de periode 15 december 2017 tot en met 12 januari 2018 via internet ter
consultatie aangeboden om iedere geïnteresseerde de mogelijkheid te geven te reageren. Tevens is
het wetsvoorstel voorgelegd aan de stakeholders Aedes, IVBN, Vastgoedbelang, Woonbond en VNG.
Internetconsulatie
Er zijn in totaal 24 reacties gekomen op dit wetsvoorstel bij de internetconsultatie. Er zijn naast
reacties van individuele burgers ook reacties binnen gekomen van KBO-PCOB (grootste
seniorenorganisatie van Nederland), Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische
ziekte), Woningcorporatie Vidomes, Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, Aedes
(vereniging van woningcorporaties), de Woonbond (koepelorganisatie voor huurders) en Amsterdamse
federatie van woningcorporaties (AFWC).
De reacties van individuele burgers zijn verdeeld voor de twee maatregelen van dit wetsvoorstel. Er is
positief gereageerd op het vervallen van de maximale inkomensgrenzen. Anderzijds leidt het
afschaffen van de KAN-bepaling tot zorgen over de betaalbaarheid van het wonen. Ook Ieder(in),
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en AFWC delen deze zorgen over de betaalbaarheid.
Zoals toegelicht in de memorie van toelichting zijn de effecten van de wijzigingen in de huurtoeslag
zijn, samen met alle andere in het regeerakkoord opgenomen maatregelen, meegenomen in het
algemene koopkrachtbeeld van het regeerakkoord. Verder is naar aanleiding van deze zorgen de
memorie van toelichting verder aangevuld.
KBO-PCOB vindt het vervallen van de maximale inkomensgrenzen een goede maatregel, maar ziet het
liefst dat het kabinet afziet van het schrappen van de KAN-bepaling. Anders vindt KBO-PCOB een
betere onderbouwing van de koopkracht- en budgettaire effecten gewenst. De memorie van
toelichting is uitgebreid met deze effecten. KBO-PCOB heeft daarnaast voorgesteld om niet jaarlijks
automatisch de eigen bijdrage met huurprijsontwikkeling te indexeren, maar om jaarlijks een besluit
te nemen over de indexering, of de KAN-bepaling uitsluitend te schrappen voor de voorziene duur van
de huidige kabinetsperiode. Voor 2009 was er sprake van een jaarlijkse vrije keuze voor het indexeren
van de eigen bijdrage. In de wet ter vereenvoudiging van de huurtoeslag (in 2009) is voorgesteld de
procedure voor de jaarlijkse indexering van de eigen bijdrage te vereenvoudigen en het geen
jaarlijkse vrije keuze te laten zijn, omdat het niet alleen de uitvoerbaarheid bemoeilijkt maar ook
weinig inzichtelijk is voor de burger. Daarnaast is het schrappen van de KAN-bepaling bestendig beleid
en niet bedoeld voor uitsluitend de duur van de huidige kabinetsperiode.
Ook Woningcorporatie Vidomes vindt het een grote verbetering dat de maximale inkomensgrenzen
komen te vervallen. Zij zien het echter als de verkeerde keuze dat de huurprijsontwikkeling en niet de
netto-bijstandsontwikkeling wordt gekozen als indexering van de KAN-bepaling. De Woonbond deelt
deze mening. In de memorie van toelichting is toegelicht dat er met indexering met de
huurprijsontwikkeling een eenduidige relatie van de eigen bijdrage in de huurtoeslag met het
huurbeleid ontstaat en de automatische compensatie via de huurtoeslag beëindigd wordt. Tevens vindt
Vidomes het onwenselijk dat er na het vervallen van de maximale inkomensgrenzen verschillende
grenzen gehanteerd worden voor de passendheidstoets en de huurtoeslag. Zoals in de memorie van
toelichting toegelicht, ziet het kabinet geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de omvang
van de doelgroep voor het passend toewijzen. Ook Aedes heeft in de consultatie aangegeven de
huidige grenzen voor de passendheid te willen handhaven omdat verschillende grenzen tot grote
uitvoeringsproblemen zullen leiden. Verder doet Vidomes een aantal voorstellen voor andere
wijzigingen in de huurtoeslag die niet samenhangen met dit wetsvoorstel.
Stakeholders

Het wetsvoorstel is ook ter consultatie voorgelegd aan Aedes, IVBN, Vastgoedbelang, Woonbond en
VNG. Er is brede steun voor het vervallen van de maximale inkomensgrenzen, vanwege het
verminderen van het aantal terugvorderingen en het voorkomen van armoedeval. De Woonbond en
Aedes zijn tegen het afschaffen van de KAN-bepaling en behouden graag de automatische
compensatie via de huurtoeslag. Ze maken zich met het schrappen van de KAN-bepaling zorgen over
de betaalbaarheid van het wonen voor de laagste inkomensgroep. Naar aanleiding van deze zorgen is
de memorie van toelichting uitgebreid.
De verschillende stakeholders hebben ook gevraagd naar verdere mogelijkheden om de huurtoeslag te
vereenvoudigen. Daarbij zijn onder meer het uniformeren van de inkomensgrenzen voor de uitvoering
van de passendheidstoets en uitgaan van genormeerde in plaats van feitelijke huren bij de berekening
van recht op huurtoeslag genoemd. Zoals ook in het regeerakkoord opgenomen, is het de wens van
het kabinet mogelijke vereenvoudigingen in de huurtoeslag door te voeren. Hier zal dan ook een
nadere verkenning naar worden uitgevoerd, waarbij de opvattingen van onder andere de stakeholders
zullen worden betrokken.

