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

De heer Paulus Jansen (SP): 
In eerste termijn heeft de heer Monasch gezegd dat de PvdA weliswaar bepaalde dingen in het 
regeerakkoord heeft opgeofferd, te weten inwonende opa's en oma's en het feit dat de kinderen 
meetellen voor het inkomen, maar wel de deal heeft gesloten dat het principe van trap op, trap af 
wordt toegepast. 

Minister Blok: 
Het regeerakkoord zegt daar helemaal niets over.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Nee, maar de heer Monasch heeft gezegd dat hij de minister op drie punten de tijd wil geven om 
deze technisch uit te werken. Het kwam erop neer dat hij mijn argumenten prematuur vond. Het was 
echter wel geregeld en zij waren het al wel met elkaar eens. Begrijp ik nu goed dat de minister zegt 
dat zij het er niet over eens zijn en dat de uitkomst van het onderzoek kan zijn dat straks wordt 
gezegd "leuk geprobeerd, maar we doen het niet"?

Minister Blok: 
Ook de heer Monasch schudt het hoofd. In het regeerakkoord is niets afgesproken. Het 
regeerakkoord is dik, maar bevat niet alle eventualiteiten. Ik zeg de Kamer toe dat wij er serieus 
naar gaan kijken. Wat mij betreft, is dat een serieuze toezegging.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dan constateer ik dat de PvdA ook op dit punt gewoon met lege handen staat. Zo simpel is het.

De voorzitter: 
Mijnheer Monasch voelt zich aangesproken.

De heer Monasch (PvdA): 
Even voor de orde. Mijn geachte collega Jansen haalt allerlei dingen door elkaar. Dat vind ik erg 
spijtig, vooral nu we met elkaar optrekken om een inkomenshuurverlaging mogelijk te maken. Maar 
goed, dat is aan hem. Ik heb heel duidelijk gezegd wat in het regeerakkoord is afgesproken rond de 
grenzen van de huurstijging en ik heb een citaat van de heer Rutte gegeven. Ik heb twee 
voorbeelden gegeven waarover inderdaad in het regeerakkoord niets is afgesproken. Het ene is het 
punt waarover we zojuist debatteerden en het andere is de huishoudtoets. Gelet op de financiële 
opgave waar we voor staan, laten wij die eis vallen.

De voorzitter: 
Dit was geen ordepunt, maar een persoonlijk feit, dat is genoteerd.


