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De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik kom nog even terug op de 1,5% voor de groep onder de €33.000. Ik heb in mijn eigen termijn het 
voorbeeld genoemd van een alleenstaande huurder met een inkomen van €21.500. Dat is bijna het 
minimum. Netto is dat volgens mij €1.400 per maand. Die persoon gaat dus ook inflatie plus 1,5% 
betalen. Dat komt niet neer op 0,1% of 0,2% koopkrachtverlies, maar op 0,7% koopkrachtverlies 
per jaar. In één kabinetsperiode waarin de PvdA in het kabinet zit, is dat dus 4 x 0,7% is 2,8% 
koopkrachtverlies door deze ene maatregel. Vindt de heer Monasch dat een logische, redelijke 
maatregel?

De heer Monasch (PvdA): 
De heer Jansen bekijkt deze maatregel helaas geïsoleerd. Het totaal van allerlei maatregelen van dit 
beleid leidt tot koopkrachteffecten. Die worden nu nog door Sociale Zaken bekeken. Het 
koopkrachtbeeld zal onderdeel zijn van de sociale agenda, die ligt bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Over de koopkracht heeft professor Ewald Engelen mij gisteren nog eens uitgelegd dat die de 
afgelopen tien jaar in Nederland niet is gestegen maar gestagneerd, althans voor deze groep. De 
consequentie van deze keuze van de Partij van de Arbeid is dat de huurquote, het deel van het 
inkomen dat iemand uitgeeft aan huur, ieder jaar zal oplopen. Voor deze groep is dat al zo'n 30%. 
Waar ligt voor de PvdA-fractie de grens? Wat mogen mensen met een minimuminkomen 
redelijkerwijs aan hun huurwoning betalen?

De heer Monasch (PvdA): 
Dat is een terechte en goede vraag van mijn collega. Om even de consistentie van mijn verhaal 
overeind te houden, zeg ik daarop het volgende. Ik heb hier vorig jaar gezegd dat we zouden 
moeten kijken naar een norm. Het Nibud hanteert daarvoor 25% tot 30%. We zitten dus tegen de 
kritische grens aan bij de groep die de heer Jansen beschrijft. Daarom is het buitengewoon 
belangrijk om het breder te zien, en is de minister van Sociale Zaken ook betrokken bij de 
berekeningen en bij de vraag hoe de maatregelen passen in het koopkrachtbeeld en wat daaraan te 
doen. 


