
Plenaire behandeling wetsvoorstel 33330, 7 februari 2013, eerste termijn Kamer.

Minister Blok: 
Ik ga uit van de inflatie over 2012. Die bedroeg 2,5%. Dan kom ik voor de laagste inkomensgroep 
op 4%, voor de middelste groep op 5% en voor de hoogste groep op 9% als maximale 
huurverhogingen. Op die basis zijn ook de koopkrachtgevolgen doorgerekend. Een groot aantal 
Kamerleden heeft daar terecht naar gevraagd en ik heb die ook naar de Kamer gestuurd. Ik noem de 
uiterste gevolgen. 90% van de huishoudens met huurtoeslag, dus de laagste inkomens, krijgt te 
maken met een inkomenseffect dat kleiner is dan 0,1%. Dat is dus echt een zeer beperkt 
inkomenseffect. Aan de andere kant van het inkomensgebouw, bij de huishoudens met een inkomen 
boven de €43.000, is er bij 5% van die huishoudens een inkomenseffect dat groter is dan 1,5% 
negatief. Dat is natuurlijk een fors percentage, maar dat is tegelijkertijd ook wel de beoogde prikkel 
tot doorstroming.

De heer Paulus Jansen (SP): 

Ik heb ook op dit punt een feitelijke vraag. De minister geeft nu het kale koopkrachteffect. Er zitten 
dus geen cumulatie-effecten in, bijvoorbeeld ten gevolge van zorgkosten. Dat klopt toch?

Minister Blok: 
Dat klopt. Dit zijn de pure effecten als gevolg van deze huurverhoging.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Kan de minister zich voorstellen dat die koopkrachteffecten cumulatief, met name rond die €43.000 
maar misschien ook wel bij die andere grenzen, substantieel veel hoger kunnen liggen?

Minister Blok: 
Zeker. De koopkracht bestaat niet alleen uit woonlasten. De Kamer heeft recent nog een debat 
gevoerd met mijn collega Asscher over de koopkracht waarin ook de huren verwerkt waren. Het 
totale koopkrachteffect is dus groter. Voor dit debat lijkt het me echter zuiver om aan te geven wat 
de koopkrachteffecten hiervan zijn, ook omdat veel leden vragen hebben gesteld over de voors en 
tegens van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze cijfers laten zien dat we er met deze 
vormgeving heel goed in slagen om de lage inkomens te ontzien. Ik zal daar later nog op 
terugkomen.


