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De heer Monasch (PvdA): 
De brandweer die we op de brand afsturen, is de brandweer die de fik van de VVD, pardon, van de 
PVV probeert te blussen. Die partij is namelijk verantwoordelijk voor de afgelopen twee jaar. In de 
afgelopen twee jaar heeft de PVV haar verantwoordelijkheid genomen voor het beleid en de heer 
Fritsma kan volgens mij dan ook niet volhouden dat die huisuitzettingen het gevolg zijn van dit 
kabinet. Daarvoor zitten wij echt nog te kort op het Haagse pluche. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Het is goed dat de heer Monasch zich versprak, want de PvdA is op dit moment inderdaad de brand 
van de VVD aan het blussen.

Ik citeer de heer Monasch uit zijn inbreng bij het debat van 4 april vorig jaar. Tien maanden geleden 
zei hij het volgende: "Voorzitter. De woningmarkt zit volledig op slot. Het kabinet-Rutte heeft de 
zaak aardig uit de hand laten lopen. Waarschijnlijk is het woningmarktbeleid een van de grootste 
mislukkingen van dit kabinet. Mensen verhuizen niet meer, woningen verliezen hun waarde en het 
kabinet zet zijn eenzijdige klopjacht op de huurders onverdroten voort. Vandaag debatteren we over 
de volgende ondoordachte maatregel van het kabinet. Ondoordacht omdat deze slecht getimed en 
eenzijdig is en omdat de uitvoering in deze vorm aan alle kanten rammelt."

De heer Monasch zei dat in een debat over het voorstel voor een huurverhoging van de inflatie plus 
5% voor mensen met een inkomen vanaf €43.000. Vandaag spreken we over een voorstel om de 
huur voor die groep te verhogen met de inflatie plus 6,5%. Kan de heer Monasch mij zeggen wat er 
nu eigenlijk is veranderd sinds 4 april 2012?

De heer Monasch (PvdA): 
Heel weinig. U noemt precies het woord dat in dat debat zit. Daarom kan ik hier met opgeheven 
hoofd een consistent verhaal vertellen. Ik geef toe dat het percentage hoger is. Daartoe zijn wij 
genoodzaakt vanwege de enorme bezuinigingsopgave. Wij moeten met z'n allen tot 2017 47 miljard 
ombuigen. Het kabinet had al zijn pijlen gericht op de huurmarkt. Om de woningmarkt los te 
krijgen, zal er wat gedaan moeten worden aan zowel de koopmarkt als de huurmarkt. Om diverse 
redenen vragen wij om offers van huurders en kopers.

De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik heb uiteraard de inbreng van de heer Monasch bekeken. Hij heeft in dat debat een aantal 
argumenten aangevoerd tegen aspecten van de huurwet an sich die nu ook nog gelden. Al de 
uitvoeringstechnische problemen die hij toen noemde -- de inwonende opa's en oma's, mensen die 
eerst veel verdienden en toen minder zijn gaan verdienen -- zitten nog steeds in dit wetsvoorstel. 
Hoe kan het zijn dat de PvdA dit wetsvoorstel met al die gebreken, waarmee zelfs nog meer 
huurverhoging wordt ingebracht dan vorig jaar, opeens zo geweldig vindt?

De heer Monasch (PvdA): 
Ik ben er buitengewoon verheugd over dat collega Jansen mijn inbreng zo goed naleest. Daarmee 
kan de SP hopelijk haar voordeel doen. Ik heb duidelijk aangegeven dat het vorige kabinet zich 
vooral richtte op eenzijdige maatregelen. Het is echter nodig om de hele woningmarkt open te 
breken, de boel in beweging te brengen en ruimte te creëren voor de inkomensgroepen die de SP 
ook dierbaar zijn. Dat gaat anders niet lukken. Er moet daarom verandering komen. Op het gebied 
van de uitvoering ging het toentertijd over het punt dat de Belastingdienst, zonder huurders daarvan 
in kennis te stellen en een fatsoenlijke procedure te hebben doorlopen, inkomensgegevens had 
afgegeven aan verhuurders. Dat kon niet. Dat was niet netjes. Dat gebeurt nu wel, en daarom sluiten 
wij ons aan bij wat al sinds 2010 in ons verkiezingsprogramma stond. Ik geef ruiterlijk toe dat dat 
vanwege de enorme bezuinigingsopgave niet meer 5% maar 6,5% is.


