Aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer/ Per mail

Datum: 27 juli 2015
Onderwerp: herziening belastingstelsel
Behandeld: Ans de Rooij (adrooij@uniekbo.nl)

Geachte dames en heren,
Staatssecretaris Wiebes heeft twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd, de eerste brief op 19
juni (32140, nr. 13) met als onderwerp Belastingherziening en de tweede brief op 24 juni (32140, nr.
14)met als onderwerp Koopkracht en werkgelegenheidseffecten lastenmaatregelen
belastingherziening.
Deze beide brieven en de discussie over deze brieven in de Tweede Kamer zijn voor de NOOM,
NVOG, PCOB en Unie KBO aanleiding om uw aandacht te vragen voor de koopkrachtontwikkeling van
ouderen. Wij nemen aan dat u de komende weken nog regelmatig zal spreken over de plannen om
het belastingstelsel te herzien.
Inkomenseffecten versus koopkrachtontwikkeling
In de brief van 19 juni is sprake van een lastenverlichting van 5 miljard euro. Deze lastenverlichting
wordt gerealiseerd door een groot aantal wijzigingen in de loon/inkomstenbelasting. De
lastenverlichting komt volledig ten goede aan werkende huishoudens. Zij gaan er gemiddeld 1,5% tot
3% in koopkracht op vooruit. De koopkracht van ouderen blijft stabiel.
In de brief van 24 juni worden de inkomenseffecten geschetst van de wijzigingen in de
loon/inkomstenbelasting die moeten leiden tot de lastenverlichting (N.B. Hoewel in de kop van de
brief staat “koopkracht en werkgelegenheidseffecten “, gaat het in de brief zelf om
inkomenseffecten!). Werkenden gaan er qua (netto) inkomen (indicatief) gemiddeld zo’n 2% à 4% op
vooruit; ouderen en uitkeringsgerechtigden blijven op de nullijn staan.
De staatssecretaris geeft indicatieve uitkomsten inzake inkomenseffecten. Het zou het kabinet
sieren indien meer inzicht in de achtergronden van deze cijfers zou worden gegeven. Hoe een en
ander verder uitgewerkt wordt, is geheel onduidelijk. Zo vragen wij ons af hoe de volledige afbouw
van de algemene heffingskorting er uit gaat zien. Meer transparantie op dit punt zal o.i. leiden tot
een betere oordeelsvorming.
De staatssecretaris is wel duidelijk in wat zijn voorstellen betekenen voor ouderen: het inkomen van
ouderen blijft op de nullijn staan. Een inkomen op de nullijn zal in 2016 leiden tot een
koopkrachtachteruitgang. Volgens ons zal er in 2016 geen sprake zijn van een stabiele koopkracht
voor ouderen, zoals de staatssecretaris in zijn brief van 19 juni meedeelt.
Wij betreuren het zeer, dat de moties gericht op een meer evenwichtige behandeling van ouderen
en uitkeringsgerechtigden, resp. nadere informatie over koopkrachteffecten zijn verworpen.
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Dubbele achterstand door fiscale maatregelen
Ouderen worden in 2016 niet alleen door de maatregelen in het kader van de belastingherziening
getroffen. De koopkracht van ouderen zal in 2016 extra dalen door het verlagen van de
ouderenkortingen en het afschaffen van de ouderentoeslag.
Dit koopkrachtverlies komt bovenop het door het Nibud vastgestelde, substantiële
koopkrachtverlies van ouderen door een mix van maatregelen en door het korten of niet indexeren
van pensioenuitkeringen: een stapeling van effecten dus.
Conclusie
Wij komen tot de conclusie dat door de invoering van alle voorgestelde fiscale maatregelen ouderen
in 2016 in zeer grote mate geconfronteerd zullen worden met een negatief inkomenseffect en mede
daardoor met een nog veel negatiever koopkrachteffect.
Dit wordt nog versterkt doordat naar alle waarschijnlijkheid voor een grote meerderheid van
gepensioneerden geen stijging van het aanvullend pensioen zal plaats vinden, mede als uitvloeisel
van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Vanwege de maatregel van De Nederlandsche Bank
om de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen dienen te berekenen naar beneden
bij te stellen, kan de koopkracht van ouderen nóg verder dalen
Ook zal de voorgenomen verhoging van de “lage” inkomensafhankelijke zorgpremie met per saldo
0,75%punt (conform CEP 2015 van maart 2015) leiden tot een lagere koopkracht.
NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO dringen er daarom sterk op aan om het totale pakket aan
maatregelen te heroverwegen, in die zin dat ook ouderen en uitkeringsgerechtigden kunnen
meeprofiteren van een kennelijk beschikbaar positief saldo van circa 5 miljard euro (op jaarbasis!).
Wij rekenen graag op uw inzet om uiteindelijk een voor alle huishoudens meer evenwichtige
koopkrachtontwikkeling te realiseren.
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