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Reactie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden op de
raming van het Centraal Planbureau (CPB) van de gevolgen van de ontwerpbegroting
en het belastingplan van 2016, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

‘Discriminerend en onuitlegbaar’
Het Centraal Planbureau voorziet voor de gepensioneerden als geheel een inkomensdaling
van 1,1 % in 2016, terwijl de werkenden volgend jaar kunnen uitzien naar een
inkomensstijging van 2,4%. Dit verschil ontstaat deels doordat het kabinet de
gepensioneerden volledig wil uitsluiten van de 5 miljard eur0 belastingverlaging, die zij
volgend jaar alleen aan de werkenden wil aanbieden. De KNVG vindt dat onbegrijpelijk,
discriminerend en onuitlegbaar. Nederland heeft nog nooit een belasting naar leeftijd gekend
en een dergelijke behandeling van ouderen is ook ongepast.
De daling van de inkomens van gepensioneerden zal overigens nog veel hoger uitvallen dan de
1,1%, die het CPB nu voorziet. Het kabinet heeft eerder al besloten dat in 2016 de ouderenkorting
voor de inkomstenbelasting wordt verlaagd en dat ook de ouderentoeslag in box 3 in zijn geheel
wordt afgeschaft. Dit laatste heeft grote financiële gevolgen voor – veelal kleine- zelfstandigen.
De ouderen hebben onder dit kabinet te maken met stapeling van kortingen op hun inkomen. De
meeste gepensioneerden hebben hun koopkracht de afgelopen jaren zien dalen door het
achterwege blijven van indexering en soms ook door korting op hun pensioen. Die daling
bedraagt soms 20 procent en meer. Ook de komende tien jaar of meer zullen de gepensioneerden
geen indexatie meer meemaken vanwege de grotere financiële buffers, die de pensioenfondsen
moeten aanhouden.
De KNVG roept het kabinet op haar begrotingsplannen voor Prinsjesdag alsnog in lijn te brengen
met het respect dat ouderen verdienen.

Noot voor de redactie:
- De kerngegevens van CPB vindt u hier: http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-pluskoopkrachttabel-concept-macro-economische-verkenning-2013-2016.
- KNVG-voorzitter Martin van Rooijen is graag bereid een nadere toelichting te geven;
Tel mobiel 06-52342050.

