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WijWonen blij dat kabinet afziet van normhuren

Nieuwsbrief

Het kabinet heeft vrijdag 17 februari jongstleden besloten om af te zien
van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. Huurdersvereniging 
WijWonen en de Woonbond hebben zich van begin af aan zwaar verzet
tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de
huurders er fors op achteruit zou gaan.



Voorzitter Ton Menke noemt het positief dat het
kabinet tot inkeer is gekomen. “Het kabinet heeft
de kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen.
Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen
kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel
het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere
wolk nu verdreven,” aldus Menke.
Foto Roel Kleinpenning 

Kritiek van vele kanten

De uitspraak van de Raad van State vorige week zal het laatste

zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties als

Aedes (de vereniging van corporaties) en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) zich tegen deze verandering 

van de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in 

september al een analyse over de gevolgen van het oorspron-

kelijke wetsvoorstel, deze pakte zeer negatief uit.

Versobering is onwenselijk en onnodig

Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel en 

nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat gelden op

de zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Hierdoor lopen

veel huurders alsnog tegen een verlaging van de huurtoeslag

aan. Deze versobering van de huurtoeslag vindt de huurders-

vereniging dan ook onwenselijk en onnodig.

Meer mensen komen in aanmerking

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast wil

houden: de algemene maximum huurgrens zal worden af-

geschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 23 naar

21 jaar. Hierdoor komen 136 duizend nieuwe huishoudens in

aanmerking voor huurtoeslag.
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Ton Menke, voorzitter huurdersvereniging WijWonen.


