
Toetsingscriteria voor 2018 van de Commissie Koopkracht, Inkomen en AOW 
 
Criteria 
• Niemand mag (buiten zijn of haar schuld) onder het financieel en sociaal minimum uitzakken.  
• Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig en evenwichtig te zijn, d.w.z. geen verschillen in 

koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden, en tussen generaties.  
• Overheidsmaatregelen mogen niet leiden tot een abrupt en significant koopkrachtverlies voor 

(groepen van) huishoudens, zonder passende compensatie. 
• Voorkomen pensioenkortingen en herstel indexatiekracht aanvullende pensioenen (met Cie Pns). 
• Beteugeling relatieve stijging zorgkosten in het algemeen resp. voor individuele huishoudens en 

bewaking betaalbaarheid van zorg-, welzijn- en woonvoorzieningen (met Cie ZWWM). Stop de 
stapeling! 

• Toegankelijke overheid (o.a. naast digitale communicatie ook “papier” als optie open houden). 
 
Toelichting/uitwerking 
• Opstellen en bijhouden van koopkrachtcijfers en verklaringen, zowel historisch als actueel als 

prognoses, waaronder detailinformatie m.b.t. indexatie/korting  aanvullende pensioenen. 
• Toetsen belastingplannen en –maatregelen m.b.t. effect op inkomens gepensioneerden. 
• Evenwichtig is primair: koopkrachtontwikkeling  van gepensioneerden is gelijk aan die van 

werkenden. Een (te) simpele maatstaf daarvoor is: “mediane koopkracht van ouderen is gelijk 
aan de mediaan van allen” (mediaan is ongeveer AOW + € 10.000), en in deze vergelijking het 
effect van pensioenkortingen/-indexatie wel meenemen. 
Dit is een streven, maar de minimale eis is niet onder de nullijn te komen. 

• AOW-leeftijd minder snel omhoog, onderzoek flexibele AOW-leeftijd. 
• AOW: bestaande systematiek handhaven (welvaartsvast, en niet inkomensafhankelijk). 
• Inventarisatie van en steun geven aan reparatievoorstellen m.b.t. AOW- en Anw-hiaten. 
• Inkomstenbelasting: steun voor vereenvoudiging belastingstelsel, mits budgettair-neutraal c.q. 

niet ten nadele van gepensioneerden. Oplossen van verzilveringsprobleem laagste inkomens. 
• Geen (verdere) fiscalisering AOW-premie. 
• Eigen woning blijft in box 1,  handhaven “Hillen-regeling” . 
• Box -3 tarief (vermogensbelasting) baseren op reële resultaten. 
• Onderzoek naar c.q. aanpassing van de toewijzingsnorm van een sociale huurwoning. Nu telt 

alleen het inkomen, maar als (voor gepensioneerden) bijvoorbeeld ook de potentiële opbrengst 
uit vermogen zou meetellen bij de toewijzing, kunnen zij in aanmerking komen voor iets 
duurdere sociale huurwoningen.  

• Lokale zorgkosten en/of andere lokale lasten: inventarisatie c.q. vermindering van grote 
verschillen; oproep tot sluiten van convenant Rijk-Gemeenten  
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