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Aantal terugbetalers Gemiddelde terugbetaling

Hoogte van het inkomen in euro's

In duizenden

Eerste grens, waar 
huurtoeslag afbouwt

Bovengrens, waar 
huurtoeslag vervalt

belastingen

De huurtoeslag is een belangrijke inkomensondersteunende 
maatregel waar jaarlijks vier miljard euro mee gemoeid is.  
Het is een ingewikkelde regeling die niet alleen sterk afhangt 

van het inkomen, maar ook van de huur en de huishoudenssamenstel-
ling. Bovendien veranderen de inkomens- en huurgrenzen regelmatig, 

zodat huishoudens het risico lopen om ontvangen toeslag te moeten 
terugbetalen.
De figuur toont het aantal huishoudens en het bedrag dat zij gemiddeld 
moeten terugbetalen, verbijzonderd naar de hoogte van het inkomen. 
De gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en bevatten naast het inkomen ook de voorlopige en definitieve toeken-
ning van de huurtoeslag. In totaal moeten ongeveer 400.000 huishoudens 
gemiddeld 723 euro terugbetalen over 2015. Dat is in totaal 281 miljoen 
euro, ongeveer zeven procent van de totale uitgaven aan de huurtoeslag. 
De grootste groep terugbetalers bevindt zich rond de grenzen waar de 
toeslag afbouwt of vervalt. Na de eerste grens – 15.175 euro voor een-
persoonshuishoudens – is het risico van terugbetalen vanwege een 
inkomens stijging groot. En ook net na de bovengrens – 21.950 euro voor 
eenpersoonshuishoudens – betalen ruim 75.000 huishoudens gemiddeld 
1.265 euro terug. Huishoudens met een lager inkomen moeten om andere 
redenen terugbetalen, bijvoorbeeld omdat men is gaan samenwonen. Het 
risico op terugbetalen is bij lage inkomens weliswaar kleiner dan bij hogere 
inkomens, maar de bedragen drukken zwaarder op hun inkomen. 
Bij de uitvoering van de huurtoeslag is er de laatste jaren meer aandacht 
gekomen voor het waarschuwen van huishoudens om tijdig wijzigingen 
door te geven. Ook zal in 2020 de harde inkomensgrens vervallen, waar-
door er minder vaak hoge terugbetalingen zullen zijn. Wel zullen meer 
huishoudens het recht op huurtoeslag  krijgen en dan mogelijk te maken 
krijgen met (kleine) terugbetalingen. 
■ ERNEST BERKHOUT EN NICOLE BOSCH (CPB)

Hoger inkomen voornaamste oorzaak terugbetalen huurtoeslag

Terugbetaalde huurtoeslag, 2015
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Zeeuwse werknemer maakt meeste woon-werk-kilometers ruimtelijk

In 2016 was de gemiddelde dagelijkse reisafstand van een werk-
nemer in Nederland 23 km. Mannen reizen met een afstand van 
26 km gemiddeld 6 km meer dan vrouwen. Dit is gebaseerd op 

 gegevens uit de statistiek Banen van werknemers naar woon- en werkregio, 
waarbij van ongeveer acht miljoen werknemers de afstand over de weg 
tussen woonhuis en werkgever in kaart is gebracht.
Bij het onderzoek worden via een waarschijnlijkheidsalgoritme banen 
van personen aan een vestigingslocatie van de werkgever gekoppeld. 
Meestal is dit de voor de werknemer dichtstbijzijnde vestigingslocatie 
van de werkgever, maar dat kan dus afwijken van de daadwerkelijke 
werklocatie. Als werklocatie van uitzendkrachten wordt de regio geno-
men waar het uitzendbureau is gevestigd. Zzp’ers maken geen deel uit 
van dit onderzoek.
Naast verschillen in reisafstand tussen mannen en vrouwen blijkt dat de 
af te leggen kilometers ook samenhangen met de plaats in Nederland 
waar een werknemer woont. Werknemers woonachtig in Zeeland leggen 
de grootste afstand af. Mannen leggen hier gemiddeld 38 km af om naar 
hun werk te komen, vrouwen moeten gemiddeld 28 km reizen om hun 
werk te bereiken.
De kortste reisafstand hebben de werknemers die in Noord-Holland 
wonen. Mannen hebben hier gemiddeld een reisafstand van 20 km 
terwijl vrouwen gemiddeld 16 km moeten afleggen om op hun werk te 
komen. In het algemeen hebben werknemers woonachtig in de provin-
cies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland de kortste reisafstanden. 
Opvallend is dat de relatieve verschillen in de reisafstand tussen  mannen 

en vrouwen ook het kleinst zijn in deze provincies. In Utrecht hebben 
vrouwelijke werknemers een gemiddelde reisafstand van 18 procent  
(4 km) minder dan mannelijke werknemers. In Drenthe daarentegen 
zijn de relatieve verschillen in reisafstand tussen mannen en vrouwen het 
grootst. Vrouwen leggen hier 32 procent (11 km) minder af dan man-
nelijke werknemers gemiddeld afleggen om op hun werk te komen. In 
de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht leggen vrouwe-
lijke werknemers gemiddeld 20 procent (4 km) minder af dan hun man-
nelijke collega’s. ■ BEN DANKMEYER EN MARTIJN MENGERINK (CBS)

Gemiddelde reisafstand van werknemers 
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