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AO Huurtoeslag, 16 februari 2010
Inbreng Paulus Jansen, SP-fractie.

De Kamer heeft een foutje gemaakt bij het behandelen van de wet op de huurtoeslag. 
We hebben in artikel 57 vastgelegd dat er jaarlijks verslag moet worden uitgebracht 
over de werking van de wet, maar zijn vergeten om een deadline in de wet op te nemen.
Dus ontvangen we het verslag over 2008 op 21 januari 2010. Maar het is nog erger: de 
harde cijfers in het verslag hebben geen betrekking op 2008 maar op 2007. Dat is geen 
mosterd na de maaltijd, dat is een historische beschouwing. De SP-fractie zijn 
controlerende taak graag uitoefenen met de kennis van nu, niet met de kennis van toen.
Kan de minister toezeggen dat we met ingang van dit jaar het jaarverslag over het 
voorafgaande jaar vóór 1 juli ontvangen?

Kan er verder met ingang van het volgend jaarverslag een eind gemaakt worden aan de 
verkokering tussen de ministeries van VROM en Financiën? De minister schrijft: “In dit 
jaarverslag wordt over de Wet op de huurtoeslag dan ook geen inzicht geboden in 
gegevens betreffende de uitvoering. Deze gegevens worden aangeboden door de 
minister van Financiën in het Beheersverslag van de Belastingdienst.” Hoezo: dan ook? 
Dit kabinet staat voor een geïntegreerde aanpak. De volgende keer wil de SP-fractie
gewoon één verslag, ondertekend door de minister van WWI en de staatssecretaris van 
Financiën.

Wat ons betreft zou dat verslag besproken moeten worden met beide bewindspersonen 
en met beide Kamercommissies. Dan wordt er tenminste nog één keer per jaar integraal 
gekeken naar de besteding van meer dan 50% van het budget van de minister van WWI.
En kunnen we hopelijk snel een eind maken aan de onacceptabele praktijk dat de 
uitvoeringsinformatie over 2008 zelfs nu nog niet beschikbaar is, met het smoesje dat
dit onmogelijk is binnen de kaders van de AWIR. Als je als controller bij een bedrijf 
met zo’n verhaal bij je directie aankomt kan je gelijk je biezen pakken. Moet de 
volksvertegenwoordiging dit dan wel pikken?

Daarmee kom ik op het verslag. 72% van de huurtoeslagontvangers behoort tot de 
absolute minima. Dit onderstreept dat deze regeling een van de effectiefste vormen van 
gerichte inkomensondersteuning is. Vergelijk dat eens met de hypotheekaftrek, die stijgt 
naarmate je inkomen hoger en je huis groter is. Tegelijkertijd laat het zien dat de 
huurtoeslag is verworden tot een vangnet voor de allerarmsten. Lage middeninkomens 
in een huurwoning, ook al hebben ze een hoge huurquote, vissen achter het net.

Onderschrijft de minister van wonen onze analyse en zo ja: vindt hij net als de SP-
fractie dat financiële ondersteuning voor het wonen moet verzekeren dat iedereen in 
Nederland een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft tegen een redelijke woonquote, 
maar dat we stoppen met het subsidiëren van paleizen? Onderschrijft hij ook dat we toe 
moeten naar een vorm van eigendomsneutrale woontoeslag, zodat een eind gemaakt 
worden aan de enorme verstoring van de woningmarkt die CDA en VVD ons al die 
jaren hebben aangedaan?

Uit het jaarverslag blijkt dat sociale huurwoningen ook na het afschaffen van de 
passendheidstoets nog steeds zeer zuinig, misschien wel krenterig wordt toegewezen 
aan mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag. In 2007 had 9,5% van de toewijzingen 
een huur boven de aftoppingsgrens. Een groot deel van de specifieke ouderenwoningen 
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hebben een huur boven de aftoppingsgrens, omdat de voorzieningen in die woningen 
duurder zijn.
En 40% van de huurtoeslagontvangers zijn 65+. De SP-fractie krijgt regelmatig 
klachten van senioren met huurtoeslag dat ze wegens lange wachttijden voor aangepaste 
woningen gedwongen zijn om in hun oude huis te blijven wonen, dan wel een minder 
geschikte woning te accepteren. Is de minister van wonen bereid om te laten uitzoeken 
hoe de wachttijden voor betaalbare seniorenwoningen zich per regio verhouden tot de 
gemiddelde wachttijd voor een woning?

Voor grote gezinnen geldt min of meer hetzelfde als voor senioren, omdat de woningen 
die zij nodig hebben duurder zijn dan het gemiddelde. Daar komt het probleem van de 
aftoppingsgrenzen nog bovenop. De SP-fractie denkt dat we op termijn naar een wat 
subtieler systeem van huurtoeslag toe moeten, waarbij de kwaliteitskorting- en 
aftoppingsgrens gekoppeld zijn aan het aantal leden van het huishouden, in plaats van 
de grove indeling van 1-2pphh en groter, die nu wordt aangehouden. Met een aantal 
simpele algoritmes zou dat mogelijk zijn zonder enige extra bureaucratie. Vindt ook de 
minister dat dit ten principale de beste aanpak zou zijn?

En meer in zijn algemeenheid: wanneer gaat hij –samen met zijn collega van Financiën-
er voor zorgen dat er nu eindelijk eens een eind gemaakt wordt aan de traptabellen van 
de huurtoeslag, waardoor één euro inkomensstijging je tientallen euro’s aan huurtoeslag 
kan kosten?

Daarmee ben ik aan het eind van mijn bijdrage, want de conclusies van de minister over 
de effecten van investeringen in energiebesparing op de huurtoeslag kan de SP-fractie 
onderschrijven.


