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Geachte Fractievoorzitters, 

 

Het kabinet Rutte heeft besloten tot een structurele belastingverlaging van 5 miljard euro 
voor de werkenden. Daarmee passeert het bewust de gepensioneerden bij deze 
belastingverlaging en koopkrachtverbetering. Dat is tegen de achtergrond van de 
inkomensontwikkeling van gepensioneerden onrechtvaardig, vanuit de beginselen van het 
belastingrecht principieel onjuist en bovendien een vorm van leeftijd discriminatie.  
Dit fiscale beleid en inkomensbeleid is desastreus voor de ouderen die eenmalig een 
douceurtje krijgen om alleen in 2016 niet in koopkracht achteruit te gaan. Vanaf 2017 daalt 
de koopkracht gewoon weer verder omdat het eenmalige soelaas dan weer vervalt.  
 
De lastenverlichting van 5 miljard euro die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd 
zorgt er volgens het kabinet voor dat werkenden er gemiddeld structureel 2,4% in 
koopkracht op vooruit gaan en de uitkeringstrekkers en gepensioneerden 0,2%. Andere 
berekeningen wijzen uit dat de gepensioneerden er aanzienlijk op achteruit zouden blijven 
gaan. Alleen mensen met AOW en een heel klein pensioen blijven gelijk. Het is de bedoeling 
van de regering het financiële gat tussen werkenden en niet-werkenden groter te maken en 
zo niet-werkenden aan te moedigen werk te zoeken. Maar dat laatste kan natuurlijk niet 
gelden voor gepensioneerden. Gepensioneerden hebben al 40 jaar en meer gewerkt en 
kunnen nu niet meer werken. Toch rekent het kabinet de gepensioneerden onder de niet- 
werkenden. Ook de gelijkstelling met de uitkeringsgerechtigden voor de koopkracht is 
derhalve onjuist. 
Wij merken op dat de effecten op de werkgelegenheid zeer beperkt zijn. Alleen een forse 
verlaging van de werkgeverslasten leidt tot veel meer banen, niet de voorgestelde 
verhoging van de netto lonen. 
 
De werkelijke agenda van dit kabinet is om via belastingverlagingen voor de werkenden hun 
koopkracht de komende jaren steeds verder te verbeteren en om zo de loonstijging en 
daarmede de loonkosten te beperken in het belang van de economie en het bedrijfsleven. 
De gepensioneerden betalen de rekening en worden zo behandeld als tweederangsburgers.  
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Het uitsluiten van de gepensioneerden van de belastingverlaging is principieel onjuist en 
zonder precedent. Dat is des temeer schrijnend nu de ouderen wel hebben moeten 
meebetalen aan de grote belastingverhogingen in de 7 crisisjaren. Dan is het niet meer dan 
rechtvaardig dat zij ook meedelen in de grote belastingverlaging. Dat niet doen zou een 
historische vergissing zijn en een zeer gevaarlijk precedent scheppen voor toekomstig 
fiscaal beleid. Hier past een principiële waarschuwing. 
Daarbij komt dat de gepensioneerden hun koopkracht de afgelopen jaren al fors hebben 
zien dalen door het achterwege blijven van indexering van hun pensioen en soms ook door 
korting op hun pensioen. De daling bedraagt soms 20 procent en meer. De komende tien 
jaar of meer zullen de gepensioneerden geen indexatie meer meemaken vanwege de 
grotere financiële buffers, die de pensioenfondsen moeten aanhouden. De ouderen hebben 
onder dit kabinet bovendien te maken met stapeling van lastenverzwaringen.  
 
De boodschap van het kabinet luidt: de belasting op arbeid moet omlaag. Dat beeld is 
echter misleidend. Er bestaat helemaal geen belasting op arbeid. We kennen wel de steeds 
hoger wordende arbeidskorting – nu al 2.220 euro – die in de loop der jaren is verworden tot 
een verkapte tariefsverlaging voor werkenden. Het kabinet wil dit instrument nu gebruiken 
door met een grote verhoging van de arbeidskorting met minstens 700 euro een extra 
cadeau (belastingsubsidie) te geven aan de werkenden. Door de arbeidskorting van bijna 
3.000 euro betalen werkenden straks 10 -15 % minder belasting dan ouderen bij hetzelfde 
inkomen. De inkomstenbelasting verwordt zo tot een subsidiestelsel voor 
werkgelegenheid. De arbeidskorting wordt gewoon een nieuwe toeslag: de arbeidstoeslag. 
Zo kennen we ook al de huurtoeslag voor huurders en de zorgtoeslag. De arbeidskorting 
past principieel niet in het systeem van de inkomstenbelasting.  
 
De grote belastinghervormingen van 1990 en 2001 leidden tot belastingverlaging van min 
of meer gelijke omvang als waar het kabinet nu op aanstuurt. Beide keren profiteerde 
iedereen mee van die verlaging. Dat beschouwde men als niet meer dan logisch. De 
inkomstenbelasting is tot op de dag van vandaag altijd een belasting naar draagkracht 
geweest, die geldt voor iedereen. Bij hetzelfde inkomen betaalt men de zelfde belasting, 
ongeacht ook de leeftijd. Het kabinet heeft er nu een belasting naar leeftijd van gemaakt. 
Elke logica ontbreekt daaraan. Dat heet in gewoon Nederlands discriminatie naar leeftijd en 
dat is onrechtvaardig. Nu iedereen ten gevolge van de financiële crisis geleden heeft, moet 
iedereen ook kunnen meeprofiteren nu het weer wat beter gaat.  
 

In de brief van de KNVG aan minister Asscher van 17 augustus 2015 (zie bijlage) hebben wij 

voorstellen gedaan aan het kabinet tot structurele verhoging van de koopkracht van 

gepensioneerden en uitkeringstrekkers. 

Na lezing van de Miljoenennota en de MEV kunnen wij tot geen andere conclusie komen dat 

niet een van deze voorstellen door het kabinet is overgenomen. 

Dit heeft ons verbaasd en teleurgesteld en wij verzoeken u bij de Algemene Beschouwingen 

onze voorstellen met het kabinet te bespreken en de kabinetsplannen zodanig aan te 

passen dat daarmede recht wordt gedaan aan deze gerechtvaardigde eisen van de ouderen. 

 

Gepensioneerden worden dubbel gepakt: bruto gaat hun pensioen niet omhoog en netto 

delen zij niet in de verlaging van de inkomstenbelasting, integendeel zij betalen alleen mee 
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aan alle belastingverhogingen. De inkomstenbelasting gaat zelfs steeds verder omhoog 

voor de ouderen en daar moet een eind aan komen. In 2014 was reeds besloten tot een 

structurele belastingverhoging in 2016 voor de ouderen met 400 mln door verlaging van de 

ouderenkorting met 83 euro en afschaffing van de ouderentoeslag in box 3.  

 

Wij eisen een proportioneel en rechtvaardig aandeel van de ouderen in de structurele 

belastingverlaging van 5 mld. Geen eenmalige lapmiddelen. 

 

De belangrijkste eisen zijn. 

 

1. Verlaging van het tarief van de eerste schijf voor de ouderen. 

2. Structurele verhoging van de ouderenkorting met 400 euro. Verhoging van de 

inkomensgrens van 36.000 tot 50.000 euro. Ongedaan maken van de structurele 

verlaging met 83 euro voor de inkomens boven 36.000 euro.  

3. Ongedaan maken van de afschaffing van de ouderentoeslag in box 3. 

4. Verhoging van de inkomensondersteuning AOW tot weer het niveau van 2009: van 15 

naar 36,50 euro per maand. 

5. Extra verhoging van de vrijstelling in box 3 met 5.000 euro tot 30.000 euro. 

6. Indexatie van de aanvullende pensioenen in 2016. 

  

In de bijlage treft u onze reactie aan op de voorstellen van het kabinet en doen wij eigen 

voorstellen voor een rechtvaardig aandeel in de 5 mld. Daarbij verwijzen wij ook naar onze 

brief van 17 augustus. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Dick van der Windt 

Secretaris 

 

Bijlagen: 2 

 

Kopie  

 Voorzitters van de vaste Commissies van Financiën (Dhr. P. Duisenberg),  

SZW (mevrouw B. van der Burg) en VWS (Mevrouw H. Lodders) van de Tweede Kamer 

 Voorzitters van de vaste Commissies Financiën (Dhr. F. de Grave), 

SZW (Dhr. A. Rinnooy-Kan) en VWS (Mevrouw M. Martens) van de Eerste Kamer 
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Bijlage 

 

1. Tarief eerste schijf voor ouderen 

Wij constateren dat het tarief van de eerste schijf van 18,6% voor ouderen niet wordt 

verlaagd. En dat terwijl in 2013 het tarief ook voor de ouderen met 4% werd verhoogd 

bij de invoering van de zgn. WUL. 

Het tarief gaat nu voor iedereen met 0.05% omhoog. 

 

2. Ouderenkorting 

Wij hebben gepleit voor een structurele verhoging van de ouderenkorting met 400 

euro. Gelijktijdige verlenging van de inkomensgrens van 36.000 euro tot 50.000 euro 

waarbij de korting ineens wordt verlaagd tot 152 euro. Ongedaan maken van de 

verlaging met 83 euro van de ouderenkorting -van 152 euro tot 69 euro- voor de 

inkomens boven 36.000. 

De voorstellen bevatten slechts een eenmalige verhoging van de ouderenkorting in 

2016 met 139 euro voor inkomen tot 36 000 euro. Volgens het Belastingplan 2016 van 

december 2014 zou de ouderenkorting vanaf 2016 structureel met 83 euro worden 

verlaagd. 

Dat betekent dat de werkelijke verhoging slechts 56 euro t.o.v. 2015 is en alleen voor 

2016 geldt. 

Vanaf 2017 daalt de ouderenkorting weer met 139 euro en komt weer terug op het 

niveau zoals besloten in december 2014: 83 euro lager dan in 2015. 

In 2016 wordt de ouderenkorting voor inkomens boven de grens van 36.000 euro 

structureel verlaagd met 83 euro van 152 tot 69 euro. 

 

3. Ouderentoeslag in box 3 

Wij pleiten voor het ongedaan maken van de afschaffing van de Ouderentoeslag in box 

3 waartoe in het Belastingplan 2015 is besloten en welke afschaffing in 2016 zal ingaan. 

Het kabinet heeft de vrijwel algemene kritiek van ouderenorganisaties op de 

afschaffing genegeerd. 

De gevolgen zijn desastreus. Niet alleen leidt het tot forse belastingverhoging in box 3 

voor de veelal kleine zelfstandigen met een inkomen beneden 14 000 euro. 

Ook zal de huur –en zorgtoeslag geheel of grotendeels vervallen waardoor men een 

toeslag van max. 4.000 resp. 2.000 euro verliest voor de komende jaren.  

Voor ouderen met een 2 persoonshuishouden daalt de koopkracht hierdoor met 12% en 

soms nog veel meer (zie de puntenwolk in de MEV, pag. 69). 

Zelfs een fasering van de afschaffing is niet voorgesteld. 

 

4. Inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie 

Wij hebben gepleit deze premie niet te verhogen. 

Deze wordt nu toch verhoogd met 0,85% doordat de korting op deze premie voor 

gepensioneerden en zelfstandigen wordt verlaagd van 2,1% naar 1,25 %.Dat leidt tot 

forse lastenverzwaring van 150 tot max. 470 euro, die nota bene dus alleen geldt voor 

niet- werknemers (de werkenden ontvangen wel de belastingverlaging van 5 mld.). 
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Deze korting op de premie was mede tot stand gekomen als compensatie voor de 

invoering van de WUL met de genoemde tariefverhoging van 4%. 

 

5. De Houdbaarheidsbijdrage ( de zgn. Bosbelasting) wordt niet afgeschaft 

Dit betekent dat de tweede schijf alleen voor ouderen niet volledig zal worden 

aangepast volgens de Wet op de Inflatiecorrectie die in haar aard voor iedereen zou 

moeten gelden. Dit leidt voor ouderen tot een steeds snellere overgang naar de derde 

schijf. Een leeftijd discriminerende wet die tot een sluipende belastingverhoging voor 

alleen ouderen leidt. 

 

6. De inkomensondersteuning AOW 

Deze wordt niet verhoogd van 15 euro nu tot het oude niveau van 2009: 36,50 euro per 

maand. 

 

7. Niet indexatie pensioenen 

Wij constateren dat het kabinet ook niet bereid is om voor 2016 de indexatie van de 

aanvullende pensioenen mogelijk te maken als tijdelijke uitzondering op de nieuwe 

strengere FTK regels. 

Nog erger: de UFR is alleen voor pensioenfondsen medio 2015 verlaagd van 4,2% tot nu 

3,3%, hetgeen het perspectief op indexatie- nu al 10 jaar- verder vertraagt. 

 

8. Extra verhoging van de vrijstelling in box met 5.000 euro tot 30.000 euro 

 

 

Daling van de AOW premie opbrengst met 50% van de hogere arbeidskorting 

Wij willen nog wijzen dat de permanente verhogingen van heffingskortingen zoals nu 

speciaal die van de arbeidskorting en ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting leidt 

tot een structurele derving van AOW premie opbrengst. Circa de helft van deze extra 

kortingen is korting op de AOW premie opbrengst. 

Dit leidt tot een grotere indirecte fiscalisering van de AOW die voor een steeds groter deel 

door de AOW ers wordt betaald. Het extra tekort dat hierdoor ontstaat, staat gelijk aan een 

verhoging van de AOW leeftijd met 6 maanden. 

 


