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Nog 117.048 Amsterdammers leven in armoede,
ondanks de florerende economie. Bijna 1 op de 7
kan nauwelijks rondkomen. Dat concludeert
het gemeentelijke statistiekbureau OIS in zijn
jaarlijkse Armoedemonitor, die gisteren uit-
kwam. Het rapport is gebaseerd op de recentste
cijfers, uit 2016. 

Het aandeel van de minima onder de Amster-
damse bevolking is sinds 2013 duidelijk ge-
daald, van 17 naar 15,5 procent in 2016. Maar bij
het dalende percentage speelt ook een rol dat de
stad groeit en dat de huishoudens die naar de
stad komen, hogere inkomens hebben: hoogop-
geleide kenniswerkers, expats en afgestudeer-
den die een goede baan vinden. In absolute aan-
tallen is de armoede in 2016 zelfs toegenomen:
meer huishoudens moesten rondkomen van
een inkomen lager dan 120 procent van het soci-
aal minimum (zie kader). Ook voor 2017 wordt
een stijging voorspeld.

Groeiende kloof
Uit de armoede komen lijkt bovendien lastiger
te worden. Het aantal Amsterdammers dat
langdurig in armoede leeft, neemt toe. In 2014
gold voor 13,7 procent van de huishoudens in
Amsterdam dat ze 4 jaar op rij een laag inkomen
hadden. In 2016 was dat 14 procent. Dat jaar
 zaten 3000 huishoudens meer in langdurige
armoe de dan in 2013. ‘Feit blijft dus dat een
groot deel van de Amsterdamse minima niet of
nauwelijks profiteert van de verbeterde econo-
mie,’ schrijft wethouder Marjolein Moorman
(Armoede) aan de gemeenteraad.

Zij noemt langdurige armoede een hardnekkig
probleem. Zuidoost spant de kroon, en dan in
het bijzonder de buurt Amsterdamse Poort,
waar in 2016 52 procent van de huishoudens tot
de minima behoorde.
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→ De Amsterdamse armoedegrens voor een alleenstaande is 1179 euro.
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Laag inkomen
120 procent van het wettelijk
 sociaal minimum (WSM), 
de grens die de gemeente hanteert
voor armoederegelingen, is voor:
- alleenstaanden: 1179 euro/mnd
- samenwonende en getrouwde
stellen: 1685 euro/mnd
- alleenstaande pensioengerech-
tigden: 1325 euro/mnd
- samenwonende AOW’ers: 
1810 euro/mnd.

11 procent van de huishoudens in
de stad moet van minder dan 100
procent van het WSM rondkomen. 

Het gaat Amsterdam voor de wind. Maar lang
niet iedereenprofiteert daarvan. We worden rijker
en de werkloosheid loopt snel terug, maar het aantal
huishoudens dat in armoede leeft, blijft stijgen.

Roeland van Geuns, lector armoede-interven-
ties aan de Hogeschool van Amsterdam, ziet
een groeiende kloof tussen arm en rijk in de
stad. Dat heeft niet alleen met de krappe wo-
ningmarkt te maken. De stad is voor mensen
met weinig geld hoe dan ook duurder dan elders
in het land. Voedsel en het ov zijn prijzig. En met
de vele slecht geïsoleerde huizen is een Amster-
dammer ook meer kwijt aan gas en elektra. “Met
het normale consumptiepakket ben je duurder
uit in Amsterdam dan in Veendam.”

Flexwerkers en zzp’ers
Van Geuns noemt de stijging van het aantal
langdurige minima een na-ijleffect van de cri-
sis. “Als de kortdurende armoede al aan het da-
len is, omdat de werkloosheid daalt, stijgt de
langdurige armoede nog door. Het verontrus-
tende is dat naarmate je langer in armoede zit,
de kans om eruit te komen afneemt.”

Hij wijst ook op de grote groep werkende 
armen: mensen in reguliere, slechtbetaalde 
banen, maar ook de groeiende groep zzp’ers en
flexwerkers die wisselende inkomsten hebben.
Het ene jaar verdienen ze goed, het volgende
jaar minder, waardoor ze toeslagen mislopen of
schulden opbouwen. 

De stad gaat door met de sinds 2015 verruimde
armoedebudgetten. Moorman belooft wel een
‘accentverschuiving’: van het dichten van
finan ciële gaten in het huishoudboekje naar het
voorkomen van armoede en schulden. 

Een lichtpuntje is dat het aantal kinderen dat
in armoede opgroeit, in Amsterdam is gedaald.
In 2016 waren dat er 27.407. In 2014 waren dat er
bijna 3000 meer. Die teruggang is sneller dan in
andere grote steden.


