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VVD, PvdA, D66 en CDA laten ouderen in de kou staan
KBO-Brabant zwaar teleurgesteld over onevenwichtig Belastingplan 2016

Ondanks vijf miljard euro lastenverlichting, pakt het Belastingplan 2016 van
regeringspartijen VVD en PvdA slecht uit voor gepensioneerden en
uitkeringsgerechtigden, waaronder veel werkloos geraakte vijftigplussers. Toch
zal dit onevenwichtige plan door de steun van (bevriende) oppositiepartijen
D66 en CDA vrijwel zeker worden aangenomen in de Eerste Kamer op 22
december a.s. Steeds meer ouderen worden geconfronteerd met een structurele
armoedeval. Door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen hebben zij wel
onevenredig moeten bijdragen aan het beteugelen van de financieeleconomische crisis, maar nu het kabinet de tijd rijp acht voor een eerste grote
lastenverlichting, blijken de mensen die niet (meer) deelnemen aan het
arbeidsproces te worden overgeslagen.
Het kabinet moest bredere steun zoeken voor zijn belastingplannen, omdat de VVD en
PvdA samen maar 21 van de 75 zetels in de Eerste Kamer hebben. Met de plotselinge
draai van 180 graden door D66 en de al eerder betuigde steun van CDA, lijkt het
Belastingplan 2016 nu toch op een meerderheid te kunnen rekenen. Daarin is de
verhoging van de arbeidskorting doorslaggevend voor het totale inkomensbeeld. Nietwerkenden – uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden – profiteren daardoor het minst
van de vijf miljard lastenverlichting.
De concrete effecten van het nieuwe Belastingplan voor de gemiddelde koopkracht in
2016 zijn als volgt. Werkenden gaan er gemiddeld zo’n 2,5% op vooruit,
uitkeringsgerechtigden slechts 0,3% en gepensioneerden nog minder namelijk 0,2%.
Meer specifiek, alleenstaande AOW-ers gaan er nog 0,8% op vooruit, maar alleenstaande
AOW-ers met een (bruto) pensioen van € 10.000,- per jaar helemaal niets.
Echtparen met alleen AOW gaan er zo’n 0,3% op vooruit en AOW-echtparen met een
pensioen van € 10.000,- (bruto) ook niets. Ter illustratie, gezinnen waarvan beiden
werken met 1,5 keer een modaal inkomen en kinderen, gaan er zo’n 3,8% op vooruit en
een alleenstaande werkende met een minimumloon zo’n 5,3%. (Bron: Eerste Kamer,
vergaderjaar 2015-2016).
Vanaf het ontstaan van de crisis in 2008 zijn (gepensioneerde) ouderen in Nederland het
zwaarst getroffen door tal van bezuinigingen, verschillende stapelingseffecten en het niet
indexeren van pensioenen. Voor KBO-Brabant is duidelijk dat de mensen die niet
deelnemen aan het arbeidsproces, nu ook niet kunnen profiteren van deze grootste
lastenverlichting na vele jaren. Jaren waarin de politiek steeds een beroep deed op
solidariteit tussen de generaties en waarin de participatiegedachte een wettelijk feit
werd: ouderen moeten zo lang mogelijk thuis wonen, met steun van hun eigen netwerk
en in toenemende mate ook op eigen kosten. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden
dat hun koopkracht sinds de aanvang van de crisis tot zo’n 17% is gedaald en het einde
daarvan nog niet in zicht is met de voortdurende stijging van kosten voor wonen, zorg en
mobiliteit, gemeentelijke belastingverhogingen en een structurele bevriezing van de
pensioenen.
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_______________________________________________________________________
KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn
vertegenwoordigd. De KBO werd bijna 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBOBrabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het
de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marieke Hageman, of
Nadzja van der Knaap, communicatiemedewerkers van KBO-Brabant.
Telefoon (073) 644 40 66 of per e-mail: mhageman@kbo-brabant.nl,
nvanderknaap@kbo-brabant.nl.
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