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Betreft: Koopkracht gepensioneerden
Geachte leden van de commissie Financiën,
Werkenden gaan er onder het kabinet Rutte III meer op vooruit dan gepensioneerden als
gevolg van het kabinetsbeleid om arbeidsdeelname zoveel mogelijk te bevorderen.
De kleine plus die het nieuwe kabinet voor gepensioneerden in petto heeft, kan niet
voorkomen dat hun koopkracht daalt als gevolg van het uitblijven van de indexering van
hun pensioenuitkering of zelfs korting daarop.
Toenemende zorgkosten en afnemende koopkracht van de pensioenuitkeringen zijn twee
doorslaggevende redenen om zorgvuldig om te gaan met de koopkracht van de
gepensioneerden.
Wij dringen daarom bij u aan op:
 afstel van de herinvoering van het huurwaardeforfait voor gepensioneerden met een
hypotheekvrije woning;
 handhaving van de ouderenkorting voor alle ouderen met een aanvullend pensioen;
 handhaving van het 6% BTW-tarief.
In de bijlage lichten wij onze argumenten daarvoor nader toe.
Met vriendelijke groet,

Joep Schouten
Voorzitter KNVG

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse
Vereniging van Organisaties van gepensioneerden (NVOG) vertegenwoordigen direct 350.000
leden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden.
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Toelichting
Gemiddeld stijgt de koopkracht van werkenden met een modaal inkomen met 1,4 % per
jaar, terwijl de koopkracht van gepensioneerden naar verwachting slechts met 0,7 % per
jaar zal toenemen. Voor individuele personen of gezinnen kunnen deze cijfers afhankelijk
van hun persoonlijke situatie heel anders uitvallen.
Veel gepensioneerden hebben ondanks het kleine plusje, dat het kabinet hen gunt, al jaren
te maken met afnemende koopkracht wegens het uitblijven van indexering van hun
pensioenuitkering en daarbij het sombere vooruitzicht, dat hun pensioen in 2020 ook nog
gekort moet worden als de dekkingsgraad te laag is.
Aflosboete
De ‘aflosboete’, die Rutte III bij verrassing op tafel legt, zal veel gepensioneerden in de
portemonnee treffen. Veel huiseigenaren hebben hun hypotheek afgelost, omdat zij op
grond van de wet-Hillen vrijgesteld werden van de bijtelling voor hun huis (eigen
woningforfait). Het kabinet laat deze stimulans tot aflossen weer varen en voert het eigen
woningforfait geleidelijk weer in over een periode van 30 jaar. Iemand met een woning met
een WOZ-waarde van € 300.000 gaat bij een belastingtarief van 36,9 % in 2050 € 664 per
jaar meer belasting betalen.
KNVG en NVOG willen dat de herinvoering van het huurwaardeforfait in ieder geval voor
gepensioneerden van tafel gaat. Veel gepensioneerden hebben versneld hun
hypotheekschuld afgelost om hun inkomensdaling na pensionering op te kunnen vangen.
Zij hebben deze fiscale tegenvaller niet kunnen voorzien en daar dus ook geen maatregelen
voor kunnen treffen. Een betrouwbare overheid mag zo niet met de belangen van ouderen
omgaan.
Ouderenkorting
Positief voor gepensioneerden is de verhoging van de ouderenkorting voor lage inkomens
en het geleidelijk - in plaats van in één klap - afbouwen van de ouderenkorting voor
inkomens in de range van € 36.000 naar € 46.000. Dit laatste is slechts enigszins positief te
noemen, want de ouderenkorting wordt dus wél afgebouwd in plaats van gehandhaafd,
zoals wij bij herhaling hebben bepleit.
Afbouw van de ouderenkorting is een maatregel die in de crisis moest bijdragen aan herstel
van de economie. Gezien de florerende economie is deze bezuiniging ten laste van ouderen
niet meer nodig.
Het ligt juist voor de hand de ouderenkorting te handhaven nu de meeste gepensioneerden
al jaren geen indexatie van hun pensioen krijgen onder meer door de lage rente die mede
het gevolg is van het ECB beleid. Een steun in de rug van de gepensioneerden is daarom
niet meer dan fair en budgettair nu ook mogelijk.
BTW
Juist het BTW-tarief van 6% - waar onder meer voeding, water, geneesmiddelen en
hulpmiddelen onder vallen, maar ook boeken en periodieken; producten die zeker voor
ouderen tot belangrijke levensvoorwaarden behoren – zou niet verhoogd moeten worden;
zeker niet nu het wat beter gaat met onze economie.
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