Structurele reparatie koopkracht minima noodzakelijk

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Op donderdag 17 maart bespreekt u de armoede- en schuldenproblematiek. Dat is van groot belang
voor de ruim 1 miljoen inwoners van Nederland die rond moeten zien te komen van een laag
inkomen. Als Landelijke Armoedecoalitie1 vragen wij u die dag aandacht te besteden aan het zo
spoedig mogelijk en structureel repareren van de koopkracht van mensen met een laag inkomen en
aan een oplossing voor de stijgende energieprijzen.
Al enkele jaren maken wij ons hard voor het realiseren van bestaanszekerheid voor mensen die leven
in armoede, schulden of urgente noden. In het regeerakkoord worden hiervoor eerste stappen gezet
door te kiezen voor een lichte stijging van het minimumloon. Deze stappen vallen echter in het niet bij
de stijgende inflatie voor boodschappen en de sterk stijgende energieprijzen. Met de zojuist
gepresenteerde koopkrachtdaling van het CPB zien we onze zorgen bevestigd. We zijn blij te horen dat
het kabinet dit jaar de koopkracht van mensen met een laag inkomen wil repareren. Wij vragen u om
dit zo spoedig mogelijk te doen. Mensen zakken namelijk nú door het ijs. Daarnaast is er een
structurele oplossing nodig.
Realiseer structureel een voldoende en voorspelbaar inkomen, door in te zetten op:
 Verdere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, inclusief
automatische inflatiecorrectie; schrap de versnelde afbouw van de dubbele heffingskorting in
de bijstand en de halvering van de jonggehandicaptenkorting;
 Een betrouwbaar, duidelijk, eenvoudig en toereikend toeslagenstelsel, waarbij het risico en de
regeldruk bij de overheid ligt in plaats van bij de burger;
 Een berekening van de beslagvrije voet inclusief de woonlasten die niet in de kale huur zijn
verwerkt, zoals: gas, elektriciteit en water. Anders verliest de beslagvrije voet zijn functie om
bestaanszekerheid te kunnen garanderen;
 Meer sociale incasso en saneringsmogelijkheden en afschaffen van de wanbetalersregeling;
 Betaalbare gezondheidszorg voor minima, waarin ook tandartszorg, fysiotherapie en ggz
beschikbaar is.
Maak haast met de aangekondigde herijking van het sociaal minimum. Daarbij moet het uitgangspunt
zijn dat iedereen in Nederland kan rondkomen én meedoen, zonder zich in de schulden te steken.
Daarnaast vragen wij u om een integrale agenda te maken voor het aanpakken van armoede,
schulden en urgente noden, met aandacht voor (vroeg)signalering, preventie en empowerment.
 Betrek hierbij de mensen met eigen ervaringen om van hun kennis en ervaring te leren;
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De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het
gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: Aedes, ATD Vierde Wereld,
Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in),
Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUN Nederland, Valente, Werkplaats COMO,
Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de
Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

 Investeer in het versterken van de sociale leefomgeving van mensen in armoede, wijkopbouw
en het vinden van de eigen kracht, bijvoorbeeld door meer sociaal werkers en vrijwilligers in te
zetten. Zij staan naast bewoners en spelen een cruciale rol in het vroegtijdig signaleren van
armoede en schulden;
 En vergroot de inzet en het bereik van voorlichting en ondersteuning aan mensen in een
kwetsbare situatie - ook als het gaat om verduurzaming van woningen - zoals mensen die
laaggeletterd zijn, een (lichte) verstandelijke beperking hebben, in de maatschappelijke
opvang zitten, in begeleid en beschermd wonen.
Tot slot vragen wij om met spoed tot een oplossing te komen voor de enorm stijgende energieprijzen.
Enerzijds door de gerichte compensatie voor alle Nederlanders op of onder de armoedegrens te
verhogen met € 1000,-, zoals ook de G4 bepleit. Bijvoorbeeld via het verhogen van de huurtoeslag.
Immers, veruit het grootste deel van mensen die te kampen hebben met energiearmoede (87%), is
huurder. Anderzijds door vaart te maken met duurzaamheid en isolatie. Verken tot slot publiek-private
samenwerkingen om de energieprijzen duurzaam te beteugelen.
Met hartelijke groet, namens de Landelijke Armoedecoalitie,
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