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Betreft Ongewenste effecten van wet- en regelgeving Uw kenmerk

Geachte heer van Zutphen,

Allereerst dank ik u voor uw brief waarin u aandacht vraagt voor situaties
waarin wetten en regels in de uitvoering leiden tot ongewenste of
onredelijke effecten voor financieel kwetsbare burgers.
Huurtoeslagontvangers kunnen in ‘bijzondere situaties’ waaronder de
verplichte afkoop van een pensioen bij de Belastingdienst/Toeslagen het
verzoek indienen om een inkomen of een inkomensbestanddeel buiten
beschouwing te laten. U geeft aan dat het in de praktijk regelmatig
voorkomt dat belanghebbenden er te laat achter komen dat deze regeling
bestaat en dat zij daarvoor în aanmerking kunnen komen. Dat is met
name het geval als de bijzondere situatie zich eenmalig voordoet. Zoals
bij u reeds bekend, is het knelpunt dat u signaleert in 2014 aan de orde
geweest in de Tweede Kamer (TK 2013-2014, Hand. 2092).

Zoals u terecht stelt, kan een huurtoeslagontvanger op grond van het
Besluit op de huurtoeslag (Bht) uitsluitend door middel van een verzoek
ervoor zorgen dat een afgekocht pensioen buiten beschouwing wordt
gelaten voor het in aanmerking te nemen toetsingsinkomen voor de
huurtoeslag. Dat kan nog tot het moment dat een definitieve toekenning
over het toeslagjaar waarin de afkoopsom is ontvangen onherroepelijk is
geworden. U beveelt aan het Bht conform artikel 5a van de
Uitvoeringsregelîng Awir (URAwir) aan te passen en de termijn voor het
indienen van het verzoek te verlengen tot vijfjaar na het onherroepelijk
worden van de beschikking.
Uitgangspunt bij de (toekomstige) vormgeving van de huurtoeslag is een
beheersbare, voor de huurders inzichtelijke, doelmatige regeling die
daarnaast goed uitvoerbaar is, zo constateert het kabinet op basis van
rapport van het recent gehouden interdepartementaal beleidsonderzoek
over de Sociale Huur “De prijs voor betaalbaarheid. Optïes voor meer
doelmatigheid en effectivîteit in de huurtoeslag en het beleid voor de
socïale huur”. Het kabinet neemt de aanbeveling uit het rapport over, de
uitvoering van de huurtoeslag te vereenvoudigen en daarbïj vanwege de
te verwachten (zij het beperkte) doelmatigheidswinst de huidige regeling
in alle aspecten nader te bezien. Het kabinet geeft in haar reactie aan
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deze vereenvoudigingen nîet separaat door te voeren maar mee te wegen
in de bredere overweging om tot een meer doelmatige huurtoeslag te
komen.(TK 2016-2017, 27926, nr.275). De afwegingen omtrent de O1O5555
bestaande hardheidsClaUSUle en de regeling op basis van het
overgangsrecht —waar ook de regeling van de afkoop van het pensioen
onder valt- zijn hier onderdeel van.

Daarnaast beveelt u aan dat de bekendheid van het bestaan van
bijzondere situaties zou kunnen verbeteren als de Belastingdienst!
Toeslagen betrokkenen gericht attendeert op deze regeling.
Specifieke informatie over het buiten beschouwing laten in het
toetsingsinkomefl voor de huurtoeslag van het afgekochte kleine pensioen
staat op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Naar aanleiding

.

van uw brief is besloten deze informatie uit te breiden.

Bovendien is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
actie ondernomen om via verschillende partijen (de Belastingdienst,
Verbond van Verzekeraars en Pensioenfederatie) ervoor te zorgen dat
burgers de juiste informatie krijgen over hoe zij nadelige gevolgen van de
samenloop van een afkoopsom van klein pensioen en andere uitkeringen
of toeslagen kunnen voorkomen.

Het ook gericht attenderen van betrokken op deze regeling zou
betekenen dat door Belastingdienst/Toeslagen 1fl alle definitieve
beschikkingen over de huurtoeslag opgenomen zou moeten worden dat er
mogelijkheden bestaan om voor een bijzondere situatie in aanmerking te
komen. Er is op basis van het overgangsrecht echter maar een zeer
beperkt aantal gevallen waarin huurtoeslagontvangers voor een
bijzondere situatie in aanmerking zouden kunnen komen. Vanwege de
begrijpelijkheid en eenduidigheid van de beschikkingen voor alle
huurtoeslagontvaflgers neemt de Belastingdienst dit soort specifieke
informatie die slechts van belang kan zijn voor een zeer beperkte groep,
niet op in de definitieve beschikking.
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Tot slot wil ik benadrukken dat alle betrokken departementen er sterk
aan hechten dat mensen, met name financieel kwetsbare burgers, die
voor matiging van lasten in aanmerking komen, deze ook daadwerkelijk O;O5555
ontvangen. Van de kant van de overheid blijven we ons dan ook continue
inspannen om de informatievoorziening van onze kant zo volledig en
actueel mogelijk te houden.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Commissie voor
Rijksdienst en Wonen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr R,H.A. Plasterk
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