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Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer
in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen
nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de
Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voor
alleenstaanden naar 35.938 euro. Minister Ollongren stuurde hierover
gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.
Aedes en de Woonbond maken zich ernstig zorgen over een grote groep
woningzoekenden: ‘Er is woningnood, deze mensen staan vaak al jaren op de
wachtlijst. Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans
meer op een betaalbaar huis. Voor een sociale huurwoning komen alleenstaanden
niet meer in aanmerking, middenhuur is er nauwelijks en voor dure vrijesectorhuur en
koop verdienen ze te weinig. In een periode dat mensen al onzeker zijn over hun
inkomen, zorgt het kabinet voor nog meer onzekerheid over een eigen thuis en
ontneemt het nog eens 140.000 mensen het zicht daarop.’

Eerlijke inkomensgrenzen
In plaats van de twee inkomensgrenzen die minister Ollongren voorstelt, willen de
vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders drie inkomensgrenzen voor
woningzoekenden: voor alleenstaanden tot 39.000 euro, voor
tweepersoonshuishoudens tot 43.000 euro en voor (grote) gezinnen tot 53.000 euro.
Minister Ollongren verlaagt echter de inkomensgrens voor alleenstaanden van
39.000 naar 35.938 euro en houdt vast aan een grens van 43.126 euro voor
gezinnen. Ook grote gezinnen komen daardoor in de problemen; verdienen ze net
iets meer – een laag middeninkomen – dan vallen ze al buiten de boot.
‘Logisch dat het kabinet de inkomensgrenzen koppelt aan de grootte van het
huishouden. Maar doe het dan op een eerlijke manier. Zodat zoveel mogelijk
woningzoekenden aan een huis kunnen komen’, aldus Aedes en de Woonbond.
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Inkomensafhankelijke huurverhoging
Het wetsvoorstel zorgt er ook voor dat middeninkomens die al in een sociale
huurwoning wonen, meer huurverhoging kunnen krijgen. Afhankelijk van
huishoudgrootte en inkomen kan het elk jaar gaan om maximaal 50 of 100 euro per
maand; huurders en corporaties vinden deze bedragen te hoog.

Debat
De Tweede Kamer debatteert na het zomerreces met minister Ollongren over het
wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen. Ook individuele huurders, IVBN en VNG
spraken zich eerder uit tegen de verlaging van de inkomensgrens voor
alleenstaanden. Aedes en de Woonbond: ‘Het signaal van de samenleving is: doe dit
niet. Daar kunnen de minister en de Kamer niet omheen.’

Melden
Woningzoekenden en huurders die door de schuivende inkomensgrenzen in de
problemen komen kunnen een melding doen op het Meldpunt Huuralarm. Die
meldingen gebruiken wij in onze lobby richting de Kamer.

