BERAADS
G R O E P
WONEN IN ALMERE TOCH BETAALBAAR
12 september 2019

Deze Beraadsgroep kent vierendertig deelnemers. Voor de pauze zal John van der
Pauw de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de diverse
overheidsbijdragen die het wonen in Almere betaalbaar houden.
Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan in Almere.
Tijdens het rondje Klachten, Wensen en Verlangens krijgt iedere deelnemer de
mogelijkheid om zijn eigen ervaringen met het bestaan op minimumniveau te
bespreken.
Betaalbaar wonen
De hoofdverantwoordelijkheid voor het betaalbaar houden van het wonen ligt bij de
rijksoverheid. De grootste kostenpost is de hypotheekrenteaftrek. Die kost het rijk
jaarlijks ruim € 14.000.000.000. Het rijk geeft jaarlijks € 3.300.000.000 uit aan
huurtoeslag. Daarnaast kent het rijk subsidie toe op basis van de wet bevordering
eigen woningbezit.
De lokale overheid springt tot slot bij als de burger zijn noodzakelijke woonkosten en
andere kosten van het bestaan niet meer uit het actuele inkomen kan betalen.
Gemeenten hebben daarvoor het instrument van de woonkostentoeslag. De
gemeente Almere kent daarnaast een Woonlastenfonds.
Hypotheekrenteaftrek
Deze rijkssubsidie loopt via de aangifte voor de inkomstenbelasting. De eigen woning
is op het aangiftebiljet zowel een bron van positief als een bron van negatief
inkomen.
Het eigenwoningforfait is een bron van inkomen. Door dat forfait moet bewoner van
een koopwoning een percentage van de WOZ-waarde bij het inkomen optellen. Bij
een woning van € 180.000 telt de Belastingdienst € 990 op bij het inkomen. Een
woning van € 1.000.000 is goed voor een bijtelling van € 5.500.
De hypotheekrente is een veel voorkomend negatief inkomensbestandeel. De
betaalde rente is aftrekbaar, evenals de kosten van het afsluiten van de hypothecaire
geldlening en taxatiekosten om die lening te krijgen.
Deze woonsubsidie van de rijksoverheid kent geen inkomensgrens en geen
vermogentoets. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de hoogte van het
totale belastbaar inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief en
hoe groter de belastingteruggave. De aftrek van hypotheekrente kost de staat
jaarlijks € 14 miljard.
Hypotheekrente is niet onbeperkt aftrekbaar. Er zijn wat beperkingen doorgevoerd.
Zo is hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar en dient de koper van een woning
tegenwoordig af te lossen op de lening.
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Voorbeelden
Twee voorbeelden laten zien wat het feitelijke effect is van de hypotheekrenteaftrek
voor een huishouden met een modaal inkomen en een huishouden met een inkomen
dat 5,5 keer modaal groot is.

Voorbeel modaal inkomen
Element
Inkomen
Hypotheek
Woz-waarde
Rente
Teruggave

Jaar
37.500
160.000
160.000
6.400
2.890

maand

Jaar
50.000
213.000
213.000
8.520
2.871

maand

533
195

Voorbeel anderhalf inkomen
Element
Inkomen
Hypotheek
Woz-waarde
Rente
Teruggave

710
239

Wet bevordering eigen woningbezit
De Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) stelt burgers uit de lagere en
midden inkomensgroepen onder voorwaarden in staat om een eigen woning te
kopen en te bewonen. De aanvrager van deze subsidie moet in de drie voorafgaande
jaren geen eigenaar-bewoner van een woning zijn geweest. De overheid voert
daarnaast een vermogenstoets uit. De lening voor de koopwoning moet
gegarandeerd zijn met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Deze ‘koopsubsidie’ wordt zowel voor bestaande als nieuw te bouwen woningen
verstrekt. De bijdrage wordt telkens voor een periode van vijf jaar toegekend. Na vijf
jaar wordt de bijdrage opnieuw vastgesteld aan de hand van de inkomens- en
vermogenssituatie op dat moment. Na vijftien jaar komt een eind aan de
‘koopsubsidie’.
2

BERAADS
G R O E P
WONEN IN ALMERE TOCH BETAALBAAR
12 september 2019

Op 29 maart 2010 is deze regeling voor nieuwe aanvragen komen te vervallen. Wie
‘koopsubsidie’ heeft moet op tijd een vervolgaanvraaf indienen.
Huurtoeslag
De rijksoverheid subsidieert de woonlasten van een deel van de huurders. De
huurprijs mag in principe niet hoger zijn dan € 720,42. Ook voor de inkomens gelden
maximum grenzen.
Maximum inkomen 2011
Alleenstaand tot 65 jaar
Meerpersoons tot 65 jaar
Alleenstaan 65 jaar en ouder
Meerpersoons 65 jaar en ouder

22.700
30.825
22.675
30.800

Kwaliteitskorting
De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en van
de hoogte van de huurprijs. Voor de huurprijs tot € 228,62 krijgt de huurder geen
huurtoeslag. Voor de huurprijs boven de € 228,62 ontvangt de huurder met een
minimum inkomen 100 % huurtoeslag tot de huur hoger is dan € 424,44. Voor een
hoger huurprijs krijgt de huurder maximaal 65, 40 of 0 procent huurtoeslag. Dat
fenomeen heeft de naam ‘kwaliteitskorting’. Door die korting moet de huurder een
steeds groter bedrag van de huur betalen omdat hij of zij zelf ‘kiest’ voor meer
kwaliteit. De rechtvaardiging voor deze korting is ooit gevonden in de
beschikbaarheid van voldoende goedkope woningen met een prijs tot €424,44 voor
alle huurders met een minimum inkomen.

doelgroep
Iedereen
Iedereen
Iedereen
3 en meer personen
Alleenstaanden en 2 persoonsouderenhuishoudens
Alleenstaanden en ouderenhuishoudens
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van

tot

0,00
228,62
424,44
606,46
607,46
651,03

228,62
424,44
607,46
651,03
720,42
720,42

maximale
bijdrage
0%
100 %
65 %
65 %
40 %
40 %
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Kwaliteitskorting
Door de kwaliteitskorting moet de huurder een steeds groter deel van de huurprijs uit
het huishoudbudget betalen. Daardoor heeft de huurder een maandelijks
terugkerend gat in het huishoudbudget.
Hoe hoger de huur, hoe groter dat gat. Vanwege het ontbreken van goedkope
huurwoningen in Almere kan de huurder dat gat niet ontlopen door naar een
goedkope woning te verhuizen.

Effect kwaliteitskorting voor 2 personen nog geen 65 jaar
Huur
424
607
654
720

Max huurtoeslag
195
314
315
315

resthuur
229
293
339
405

Tekort /maand
0
64
110
176

Woonlastenfonds
De gemeente Almere kent een Woonlastenfonds. De rechtvaardiging van dat fonds
is te vinden in het ontbreken van goedkope huurwoningen met een prijs tot € 424,44.
De bijdrage uit het Woonlastenfonds compenseert – een deel – van de gevolgen van
de kwaliteitskorting voor huurders die drie jaar of meer aangewezen waren op een
minimuminkomen. Bijdragen van minder dan € 10 per maand worden niet betaald.
De maximale bijdrage is € 40 per maand.
Het Woonlastenfonds is soms onderwerp van een politieke dicussie.
Woonkostentoeslag
Voor een huurprijs boven de € 720,42 is geen huurtoeslag mogelijk. Jongeren onder
de 23 jaar krijgen geen huurtoeslag als de huurprijs hoger is dan € 424,44.
Voor een koopwoning bestaat geen recht op huurtoeslag. De hoogte van de
belastingteruggave is afhankelijk van de te betalen belasting. Als het inkomen daalt
wordt de belastingteruggave minder.
Door een wijziging van de omstandigheden kan een aanvankelijk passende koop- of
huurwoning te duur worden. Dat is aan de orde als er sprake is van een
inkomensterugval. Die kan het gevolg zijn van het overlijden van de kostwinner,
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of een andere onverwachte
tegenvaller.
Bij een terugval in inkomsten kan de huurder meer huurtoeslag krijgen. De koper zal
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dan mogelijk recht hebben op minder geld van de overheid. In dat soort gevallen kan
de Woonkostentoeslag er voor zorgen dat het wonen betaalbaar blijft.
Middelen
De gemeente kent alleen bijstand toe als een burger niet over voldoende middelen
van bestaan beschikt. Inkomsten zijn een middel van bestaan. Ook de ontvangen
huurtoeslag en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting vanwege de
hypotheekrenteaftrek zijn een middel. Hierna zal met een aantal voorbeelden
duidelijk worden gemaakt in welke gevallen de woonkostentoeslag het wonen
betaalbaar houdt.
Huurwoning terugval inkomen
De huurder van een woning met een huurprijs van € 650 en een inkomen van
€ 1.600 aan het begin van 2019 ontvangt maandelijks € 218 huurtoeslag.
Als de huurder zijn inkomen verliest en aangewezen raakt op een inkomen van
€ 1.398 per maand wordt het jaarinkomen € 26.000. Daardoor krijgt de huurder
€ 218 huurtoeslag. De maximale huurtoeslag is € 315. De huurder komt dan in de
laatste maanden van 2019 nog € 97 tekort. Die kan hij of zij als woonkostentoeslag
krijgen na het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand bij Sociale Zaken.
Dure huurwoning
De huurder van een dure huurwoning met een prijs boven de € 720,24 moet een
brutoinkomen hebben dat 4,5 keer de huurprijs is. Voor een woning van € 900 is een
bruto maandinkomen van € 4.050 nodig. Als dat inkomen plots naar € 1.570 netto
zakt, zijn de woonlasten erg hoog. Het inkomen is dan wel € 98 hoger dan de
bijstandsuitkering, maar daar kunnen de hogere woonlasten niet van betaald worden.
In dat geval rekent Sociale Zaken uit wat de maximale huurtoeslag is voor een
woning van € 720,24. Dat is € 315. Bij dat bedrag telt Sociale Zaken het verschil
tussen de huurprijs en € 720,24 op. Dan is de maximale woonkostentoeslag voor
deze woning € 495. Van die maximale woonkostentoelsag trekt Sociale Zaken het
bovenminimale inkomen € 98 (€ 1.500 - € 1.472) af, zodat de maandelijke
woonkostentoeslag uitkomt op € 397.
Koopwoning
De eigenaar van een koopwoning kan te maken krijgen met een terugval in inkomen.
Ook dan kan de woonkostentoeslag de woonlasten betaalbaar houden.
Zo is het inkomen van een eigenaar van een jaarinkomen van € 22.500 niet hoger
dan € 1.292 per maand. Dat is € 70 meer dan de bijstandsuitkering.
Voor een woning van € 180.000 en een hypotheek van € 175.000 betaalt de
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eigenaar maandelijks € 583 rente. Hij krijgt maandelijks € 175 terug van de
Belastingdienst.
Bij het berekenen van de maximale woonkostentoeslag houdt Sociale Zaken niet
alleen rekening met de rente, maar ook met andere lasten. Daar hanteert Sociale
Zaken als regel een bedrag van € 70 voor. De maximale woonkostentoeslag is dan
€ 315. Na aftrek van het hogere inkomen (€ 70) en de teruggave inkomstenbelasting
(€ 175) is de woonkostentoeslag € 70 per maand.

KLACHTEN, WENSEN EN VERLANGENS
Een deelneemster laat weten dat ze bereid is om actief deel te nemen aan de
werkzaamheden van nhet CBA.
Een deelneemster doet verslag van de gevolgen van het tijdelijk iemand onderdak
geven, die geen dak boven het hoofd had. Zij heeft die persoon toestemming
gegeven om zich op haar adres in te schrijven. Na drie maanden was de ‘dakloze’
vertrokken. De informatie over de andere bewoner is voor de Belastingdienst reden
om haar huurtoeslag voor drie terug te vorderen. Ze is met de Belastingdienst in
gesprek over de juistheid van die terugvordering.
Een andere deelneemster merkt op dat haar het verschil tussen koop en huurwoningen duidelijker is geworden.
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