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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Martens inzake inkomensverschillen 

tussen jonge, werkende gezinnen en bijstandsgezinnen in een gelijke levensfase. 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Toelichting door vragenstelster: 

 

Werken moet lonen. Dat is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest van de VVD en 

dat zal zo blijven. Werk draait niet alleen om een inkomen, werken is veel meer. Een 

baan geeft zelfvertrouwen en het gevoel om ergens onderdeel van uit te maken. 

Daarnaast heeft het hebben van een baan een positief effect op de mentale 

gezondheid. De fractie van de VVD streeft ernaar dat iedereen die kan werken 

uiteindelijk zal werken. Dit vergroot het draagvlak in samenleving om solidair te zijn 

en financieel bij te springen voor de mensen die dit niet kunnen.  

 

In 2017 heeft de Amsterdamse fractie van de VVD de inkomsten van een fictieve 

alleenstaande moeder in de bijstand met twee schoolgaande kinderen (vergaard uit 

een bijstandsuitkering, toeslagen en de gemeentelijke voorzieningen voor lage 

inkomens) afgezet tegen die van een alleenstaande werkende moeder met een 

minimuminkomen. Uit de berekeningen bleek dat de alleenstaande moeder er 

financieel niet of amper op vooruit zou gaan als zij zou gaan werken, waardoor er dus 

sprake was van een armoedeval of in ieder geval van het ontbreken van voldoende 

prikkels om werk te gaan zoeken.  

 

Een nieuwe berekening gebaseerd op de situatie van 2019 lijkt dit beeld te  

herbevestigen als er wordt gekeken naar gezinnen met twee ouders. De 

Amsterdamse fractie van de VVD heeft twee fictieve gezinnen als uitgangspunt 

genomen. Het eerste gezin bestaat uit twee ouders die een bijstandsuitkering 

ontvangen. Zij hebben een zoon van 3 jaar oud. Het tweede gezin bestaat uit twee 

ouders. Zij hebben beide een fulltimebaan en verdienen het minimumloon. Ook zij 

hebben een zoon van 3 jaar oud, die dagelijks naar de kinderopvang gaat.  

 

Gezin 1:  

Beide ouders werken niet en ontvangen een bijstandsuitkering, toeslagen en maken 

aanspraak op gemeentelijke voorzieningen voor lage inkomens. 
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Inkomsten: 

- Het gezin dat niet werkt heeft recht op bijstand. Deze uitkering bedraagt 1472 

euro per maand, inclusief vakantiegeld. Op jaarbasis is dit 17.664 euro (netto). 

- De zorgtoeslag betreft 192 euro per maand, dus 2.304 euro per jaar.  

- De kinderbijslag voor hun kind (4 jaar oud) is op jaarbasis 886 euro (netto) 

- Naast de kinderbijslag ontvangt dit gezin een kindgebonden budget van 97 euro 

per maand, dus 1.164 euro (netto) per jaar 

- De totale inkomsten van het gezin bedragen 22.018 euro (netto) per jaar.  

 

Lasten: 

- Zij wonen in een sociale huurwoning en betalen hiervoor maandelijks 650 euro. 

De huurtoeslag voor dit gezin is maandelijks 341 euro, waardoor de woonlasten 

neerkomen op 309 euro per maand en 3.708 euro op jaarbasis.  

 

Meevallers: 

- De afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen worden (tezamen jaarlijks 642 

euro) worden kwijtgescholden door de gemeente.   

- Omdat beide ouders niet werken zijn zij geen geld kwijt aan kinderopvang. 

 

Het bijstandsgezin houdt jaarlijks 18.310 euro en maandelijks 1.425 euro over voor 

overige vaste lasten (zoals verzekeringen) en levensonderhoud.  

 

Gezin 2:  

Beide ouders verdienen het minimumloon (1.635 euro bruto en 1.495 netto per 

persoon maand)  

 

Inkomsten: 

- Het gezin verdient netto gezamenlijk 35.880 euro (1495 x 2 x 12). 

- Het gezin krijgt jaarlijks 886 euro (netto) aan kinderbijslag. 

- Het gezin krijgt geen huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag.  

- De totale netto inkomsten van het gezin bedragen 36.766 euro per jaar. 

 

Lasten:  

- Het gezin heeft een verzamelinkomen boven de grens van 38.035 euro om 

aanspraak te maken op een sociale huurwoning en huurt daarom een woning 

voor 1000 euro per maand (jaarlijks 12.000 euro) en ontvangt geen huurtoeslag.  

- De afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen betreffen jaarlijks 642 euro. 

Deze worden niet kwijtgescholden omdat de grens voor kwijtschelding landelijk 

verankerd ligt op maximaal bijstandsniveau.  

- Omdat beide ouders werken gaat hun kind 5 dagen naar de kinderopvang, de 

kosten hiervoor zijn maandelijks 2.166 euro, waarvan de toeslag op basis van hun 

verzamelinkomen, 1.614 euro bedraagt, hetgeen uitkomt op netto 552 euro per 

maand. Er wordt 10 maanden per jaar gebruik gemaakt van de kinderopvang, 

waardoor de totale kosten op jaarbasis uitkomen op 5.520 euro.1 

- De totale lasten voor dit gezin bedragen jaarlijks 18.162 euro. 

 

Het minimumgezin houdt jaarlijks 18.604 euro en maandelijks 1.550 euro over voor 

overige vaste lasten (zoals verzekeringen) en levensonderhoud.  

                                                   
1 Gebaseerd op de volgende kinderopvang: https://www.kdvbloem.nl/tarieven-

tijden/bruto-netto-berekening/resultaat/ 
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Conclusie 

Uit bovenstaande berekening ontstaat een beeld waarin hardwerkende Amsterdamse 

ouders met een minimuminkomen maandelijks slechts 25 euro meer overhouden dan 

de inkomsten die bijstandsgezinnen vergaren op basis van uitkeringen en toeslagen 

en besparen op kwijtscheldingen. Dit werkt zeer demotiverend: zowel voor de 

bijstandsouders die vrijwel geen financiële prikkels hebben om werk te zoeken, 

alsook voor de werkende ouders die elke maand de eindjes aan elkaar moeten 

knopen.  

 

De situatie, die in de ogen van de fractie van de VVD niet alleen demotiverend maar 

ook onrechtvaardig is, lijkt te verslechteren op het moment dat de ouders meer gaan 

verdienen. Zodra er meer dan 130% van het sociaal minimum wordt verdiend maken 

zij namelijk geen aanspraak meer op de voorzieningen en extraatjes die de gemeente 

Amsterdam aanbiedt aan bewoners met een laag inkomen en weinig vermogen, zoals 

scholierenvergoedingen, een gratis laptop, kindbonnen, bijdragen voor culturele- en 

sportactiviteiten van kinderen en gratis identiteitsdocumenten. Voor hen loont het dus 

op de korte termijn niet om de carrièreladder verder omhoog te beklimmen. 

 

Wat de fractie van de VVD betreft is het geen duurzame oplossing om de 

inkomensgrens voor gemeentelijke voorzieningen voor Amsterdammers die een laag 

salaris verdienen telkens verder op te schuiven (van 110% in 2014 naar 130% in 

2019) zolang de gemeentelijke belastingen stijgen. Amsterdammers met een laag 

inkomen zijn op de eerste plaats gebaat bij lage lokale lasten en betaalbare huur- of 

koopwoningen, die ervoor zorgen dat zij geen gemeenschapsgeld meer nodig hebben 

om rond te komen. 

 

In bovenstaande berekening is de fractie van de VVD bovendien uitgegaan van een 

huurprijs van 1000 euro per maand. In de werkelijkheid zijn huurprijzen in Amsterdam 

vaak hoger. Dat betekent dat het werkende gezin maandelijks hogere woonlasten kan 

hebben. Veel starters met kinderen, die op de duur een huis willen kopen, vertrekken 

daarom uit Amsterdam.  

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de VVD, op 

grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 

volgende schriftelijke vragen: 

 

1. In hoeverre kloppen bovenstaande berekeningen? 

Antwoord 

De berekening is op verschillende punten onjuist en onvolledig. Het verschil 

tussen beide gezinnen is €345 in plaats van €25 per maand. 

− U houdt geen rekening met de 8% vakantiegeld (wettelijk verplicht) en 

eventuele overige incidentele vergoedingen. Daarnaast heeft het werkende 

gezin zeer waarschijnlijk recht op een belastingvoordeel, de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting, die bij dit inkomen een netto 

voordeel van ongeveer € 1.850 per jaar zal opleveren. In totaal zal het 

verschil door het recht op vakantiegeld en het belastingvoordeel tenminste € 

3.840 bedragen op jaarbasis (€ 1.990 netto vakantiegeld en € 1.850 
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combinatietoeslag). Dit is € 320 meer per maand. Dat betekent dat het 

verschil tussen het gezin met een uitkering groter is dan u in uw berekening 

laat zien. Namelijk € 345 euro per maand (€ 1.870 netto inkomen van het 

gezin met een inkomen uit werk minus € 1.525 (inkomen van een gezin met 

een bijstandsuitkering).  

− In uw berekening maakt u gebruik van de minimumlonen die landelijk zijn 

vastgesteld. Omdat 80% van de werkende Nederlanders onder een 

gemiddeld gesproken wat hoger cao inkomen valt, zijn de verschillen vaak 

nog wat groter.  

− Er zijn nog meer factoren die invloed hebben op de hoogte van het 

gezinsinkomen die leiden tot nog grotere verschillen tussen het inkomen van 

het gezin met een bijstandsuitkering en een gezin dat werkt. Het hebben van 

kinderen, het feit dat de kinderen gebruik maken van de kinderopvang, het 

aantal uren dat een gezinslid werkt, het aantal jaar dat men werkt, de leeftijd 

van gezinsleden (waaronder) kinderen, de hoogte van de huur of hypotheek, 

zijn van (positieve) invloed zijn op de hoogte van het netto gezinsinkomen. 

− Het kan zo zijn dat het ene gezin hogere woonlasten heeft dan het andere. De 

situatie dat iemand net boven het modale inkomen verdient, maar wel al € 

1000 per maand aan huur moet betalen, komt niet vaak voor. Vaak hanteren 

verhuurders een norm dat het jaarinkomen minstens 4 maal zo hoog moet zijn 

als de jaarhuur. In dit geval zou de huur dan dus maximaal € 766 zijn, € 234 

minder dan in uw voorbeeld. 

− Tot slot geeft u aan dat het maandelijks netto inkomen € 1.425 bedraagt voor 

het gezin met een bijstandsuitkering. Dit is echter € 1.525 per maand (€ 

18.310 / 12 = € 1.525). 

2. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat de inkomensverschillen in 

deze twee scenario’s dusdanig klein zijn dat werkzoekenden weinig financiële 

prikkels hebben om te werken en werkende Amsterdammers worden 

gedemotiveerd? 

 

Antwoord  

Voor gezin 1 is er wel degelijk een financiële prikkel om aan het werk te gaan. 

Gezin 1 gaat er maandelijks € 695 op vooruit wanneer beide ouders werk vinden 

op minimumloon niveau. In de berekening wordt rekening gehouden met het 

wegvallen van toeslagen vanwege het hogere inkomen. Hierbij wordt verder 

rekening gehouden met de € 350 lagere huurlasten zoals u in uw voorbeeld 

gebruikt, aangezien het bestaande huurcontract niet vervalt bij het vinden van een 

baan. Dit is een flinke stimulans om het werk te gaan. 

 

Werken is belangrijk omdat het leidt tot meer economische zelfstandigheid, 

deelname aan de maatschappij en zelfontplooiing. Werkzoekenden hebben altijd 

zowel financiële als niet-financiële prikkels om werk te zoeken.  

 

3. Vindt het college net als de fractie van de VVD dat werken meer zou moeten 

lonen?  

 

Antwoord  

Ja, het college is - net als DNB en het IMF - van mening dat het minimumloon en 

de daaraan gekoppelde hoogte van de bijstandsuitkering omhoog moet. Het 

minimumloon is achtergebleven bij de economische groei en de 
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winstontwikkeling. 

 

4. Hoe staat het college tegenover het idee om een deel van de bestaande 

minimavoorzieningen alleen toegankelijk te maken voor werkenden? 

Antwoord  
Negatief, het college vindt het geen goed idee om het recht op 
armoederegelingen te beperken tot mensen die werken. 

Terecht ligt in de spelregels rond de fiscale vrijlating van  de armoederegelingen 

vast dat slechts de hoogte van het inkomen en niet de aard van de inkomensbron 

bepalend mag zijn voor het recht op een armoedevoorziening. Het college werkt 

er aan om het bereik van haar armoedevoorzieningen onder werkenden te 

verhogen en heeft de grens voor het recht op voorzieningen steeds boven het 

wettelijk sociaal minimum gesteld om een armoedeval bij uitstroom uit de bijstand 

te voorkomen. 

 

5. Hoe staat het college tegenover het idee om de hoogte van deze voorzieningen 

inkomensafhankelijk te maken? Dat wil zeggen dat naarmate men meer verdient 

de bijdragen geleidelijk lager worden, waardoor het altijd de moeite waard blijft 

om meer te verdienen? 

 

Antwoord  

U heeft 9 oktober 2019 het beleidskader Amsterdamse Agenda armoede en 

schulden, 2019-2022, vastgesteld. In het beleidskader is de ontwikkeling van de 

zachte landing opgenomen.  

Met de zachte landing willen we Amsterdammers die uitstromen uit de doelgroep 
voor de minimavoorzieningen een jaar de kans bieden om de voorzieningen te 
blijven ontvangen. Zo maken we het én aantrekkelijker voor minima om hun 
inkomen te verbeteren, omdat zij dan niet onmiddellijk afstand hoeven te doen 
van de voorzieningen, én gemakkelijker voor Amsterdammers die hun inkomen al 
verbeterd hebben om te wennen aan hun nieuwe situatie. Dit zal vooral voor het 
eerste jaar een duidelijk positief effect hebben op het besteedbaar inkomen. Er 
zijn hoge uitvoeringskosten verbonden aan het inkomensafhankelijk maken van 
de minimaregelingen. Daarom bieden we de zachte landing voor één jaar aan.  

6. Met welke maatregelen op de woningmarkt ziet het college kans jonge starters in 

Amsterdam te laten blijven wonen? Betreft dit een inzet op middeldure huur- en 

koopwoningen of een nog verdere uitbreiding van de bestaande sociale 

woningvoorraad? 

 

Antwoord  

In de eerste plaats zet Amsterdam in op een hoge woningproductie van 7.500 

woningen per jaar. De ambitie is tot en met 2024 gemiddeld 2.500 sociale 

huurwoningen van corporaties per jaar in aanbouw te nemen en gemiddeld 1.670 

middeldure huurwoningen. Daarnaast worden er middeldure koopwoningen en 

vrije sector woningen gebouwd in Amsterdam. Hierdoor komen er de komende 

jaren veel nieuwe woningen beschikbaar voor verschillende inkomensgroepen. 

Starters kunnen terecht in nieuwe woningen of in de woningen die beschikbaar 

komen van doorstromers.  
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Het college zet in op prestatieafspraken met corporaties waarbij verkoop van 

sociale huurwoningen zoveel mogelijk wordt voorkomen, zodat deze woningen 

ook toegankelijk blijven voor het leeuwendeel van de starters. Daarnaast voert het 

college gesprekken met het Rijk over een noodknop waarmee we willen 

voorkomen dat huren in het middensegment doorschieten naar het dure segment. 

Een noodknop zou een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen 

van de woningvoorraad waarop starters voornamelijk zijn aangewezen. 

 

Er zijn verschillende soorten starters op de Amsterdamse woningmarkt. Voor 

jongeren- en studenten is de ambitie om 10.500 woningen te realiseren tot en met 

2022; daarbinnen wordt gestuurd op een evenwicht tussen jongerenwoningen en 

studentenwoningen. Huishoudens met een inkomen tot € 42.436 hebben toegang 

tot de sociale sector. Voor jongeren met een middeninkomen komen de komende 

jaren steeds meer middeldure huurwoningen beschikbaar. Deze huurwoningen 

zijn ontwikkeld volgens de regels van het Actieplan meer middeldure huur en de 

huur van deze woningen blijft tenminste 25 jaar op dit niveau. Daarnaast wordt 

een deel van de deze huurwoningen met voorrang toegewezen aan huishoudens 

met een laag middeninkomen. 

 

In de Huisvestingsverordening 2020 (die op 27 november 2019 ter vaststelling 

aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd) is een voorrangsregel voor jongeren 

opgenomen. Amsterdamse jongeren die de afgelopen 10 jaar onafgebroken 

minstens 6 jaar in Amsterdam stonden ingeschreven kunnen dan voorrang krijgen 

op de 75% van de jongerenwoningen die niet via loting worden toegewezen. Als 

de Huisvestingsverordening wordt vastgesteld, gaat deze in per 1 januari 2020. 

 
 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 

  
 


