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PERSBERICHT
’Kabinet maakt van inkomstenbelasting een leeftijdsbelasting.’

Uitsluiten gepensioneerden van
belastingverlaging is een schande
‘Het is onvoorstelbaar dat het kabinet gepensioneerden wil uitsluiten van de grote
belastingverlaging, die het met de voorgenomen belastinghervorming wil doorvoeren.
Het passeren van gepensioneerden bij deze belastingverlaging is een vorm van discriminatie
en een nationale schande.’ Dat zei de voorzitter van de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden (en oud-staatssecretaris van Financiën) Martin van
Rooijen maandagmiddag tijdens een symposium over de toekomst van het pensioenstelsel
bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam.
Het kabinet wil de meevaller in de economische ontwikkeling uitsluitend doorgeven aan
werkenden. Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vrijdag heeft gestuurd
naar de Tweede Kamer. ‘De inkomstenbelasting is altijd een belasting naar draagkracht geweest’,
aldus Van Rooijen, ‘het kabinet maakt er nu een belasting naar leeftijd van.‘ Het uitsluiten van de
gepensioneerden wringt volgens hem ook, omdat het kabinet alle reden heeft voor de
gepensioneerden juist iets extra’s te doen. De meeste gepensioneerden hebben de koopkracht
van hun pensioen de afgelopen jaren zien dalen door het achterwege blijven van indexering en in
sommige gevallen ook door korting op de pensioenen. De daling bedraagt in sommige gevallen
20% en meer.
Ook lager pensioen voor werkenden
Niet alleen gepensioneerden, maar ook werkenden vanaf 45 jaar krijgen de komende jaren te
maken met een koopkrachtdaling van hun pensioen, hield Van Rooijen zijn gehoord voor. ‘Door
de onlangs ingevoerde strengere eisen aan de buffers van de pensioenfondsen zullen ook de in
opbouw zijnde pensioenen de komende 10 tot 15 jaar niet geïndexeerd kunnen worden. De
meeste werkenden hebben nog niet in de gaten dat de koopkracht van hun toekomstig pensioen
stap voor stap wordt afgebroken. De gepensioneerden ervaren dat vandaag al aan den lijve. Ik
adviseer de werkenden van 45 jaar en ouder een goed en welvaartsvast pensioen bovenaan hun
wensenlijstje te zetten en in te brengen in de loononderhandelingen met de werkgever. Anders
dreigen zij straks na pensionering tot 40% minder koopkracht aan te treffen dan ze nu
verwachten en zo een armoedeval mee te maken.’
Nadere informatie:
- De volledige tekst van de speech is beschikbaar op www.knvg.nl
- Martin van Rooijen is voor nadere toelichting bereikbaar op M: 06-52342050

