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Aan de leden van de Tweede Kamer, 

 

Dinsdag 10 november is de plenaire behandeling van het Belastingplan 2016. De Unie KBO, PCOB, 

NOOM en NVOG hebben het wetgevingsoverleg gevolgd en kennisgenomen van de antwoorden 

van de staatssecretaris d.d. 6 november 2016. Bijgaand treft u onze brief van 1 oktober over het 

Belastingplan 2016 aan en de koopkrachtberekeningen die het Nibud in opdracht van ons heeft 

gemaakt.  

 

In vervolg hierop willen wij het volgende opmerken. 

 
Inkomensontwikkeling en koopkracht 
De staatssecretaris geeft aan dat de mediane koopkracht van ouderen door het Belastingplan 2016 
met 1,2% verbetert  ten opzichte van de koopkrachtplaatjes uit de MEV die in augustus 2016 zijn 
gepubliceerd. Uit deze koopkrachtplaatjes bleek dat de koopkracht van ouderen in 2016 het meest 
zou dalen. Het Belastingplan 2016 heeft hier een verbetering in aangebracht maar de ouderen 
hebben nog steeds het nakijken. 

 
De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG vinden dat de staatssecretaris een verkeerde voorstelling van 
zaken geeft. De mediane  koopkrachtverandering in 2016 bedraagt voor ouderen 0,2%. De 
staatssecretaris maakt een vergelijking tussen de situatie zonder en met Belastingplan. Dit is geen 
juiste vergelijking. De ouderenorganisaties vinden dat  er een vergelijking gemaakt moet worden 
tussen de koopkrachtveranderingen in 2016 voor de verschillende huishoudens zoals opgenomen 
in het Belastingplan 2016. Dan blijkt dat ouderen (en uitkeringsgerechtigden) er het slechtst van 
afkomen. 
Er is dus helemaal geen sprake van een evenredig delen in de lastenverlichting. 
 
De staatssecretaris weigert om de koopkracht van ouderen echt te repareren. De door ons 
voorgestelde compenserende maatregelen wijst hij af. De staatssecretaris gaat voor 
werkgelegenheid en de ouderen moeten dit betalen. 
 
 
Ouderen in relatie tot box 3 (afschaffen van de ouderentoeslag) 
De ouderentoeslag is bij de belastingherziening in 2001 ingevoerd. De invoering van de 
vermogensrendementsheffing in 2001 betekende een lastenverzwaring voor de ouderen die met 
hun inkomen in de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting vallen. Om ouderen te 
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compenseren voor dit nadelige effect, is toen voor ouderen met een laag inkomen de 
ouderentoeslag ingevoerd. Deze maatregel is ingevoerd als compensatie voor de nadelige effecten 
van belastingmaatregelen voor ouderen.  
Volgens de staatsecretaris  is  de ouderentoeslag afgeschaft om ouderen gelijk te behandelen met 
andere belastingplichtigen. Hier is geen sprake van, integendeel  het voorstel van de regering heeft 
tot  gevolg dat ouderen in een slechtere (ongelijke) positie komen dan de overige 
belastingplichtigen. 
 
Terugdraaien van de maateregel is volgens de staatssecretaris niet meer mogelijk. De voorbereiding 
van de maatregel is in volle gang. Hij noemt als onderdeel van deze voorbereiding de actieve 
betrokkenheid van de ouderenbonden bij de communicatie.  De ouderenbonden hebben inderdaad 
een brief van de Belastingdienst gekregen met informatie over het afschaffen van de 
ouderentoeslag. Er is echter geen sprake van actieve betrokkenheid.  
 
 
Tot slot 
De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG roepen u op er voor te zorgen dat de koopkracht van ouderen  
echt gerepareerd wordt zodat ook zij delen in de lastenverlichting. 
 
Wij vertrouwen er op dat u het bovenstaande meeneemt bij de behandeling van het Belastingplan 
2016. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
UNIE KBO   PCOB   NOOM      NVOG                        

              
Manon Vanderkaa Els Hekstra  Bouchaib Saadane  Jaap van der Spek                  
Directeur   Directeur  Voorzitter     Voorzitter          

 
 
 
cc. de heer E. Wiebes, staatssecretaris Financiën  
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