
    

 

 

PENSIOEN 
 

 

 

Politieke discussie over pensioen op 

basis van onjuiste cijfers. 

  

  



 

Hoogleraar van Praag zei het al eerder, maar herhaalt zijn 

standpunt nog eens in een ingezonden artikel, dat hij samen 

met de hoofdeconoom van de ABN_Amro Han de Jong schreef 

voor NRC Next: De Nederlandsche Bank rekent zich (ten 

onrechte) arm met onze pensioen. 

 

Meer lezen? Klik hier. 
  

  

In de pensioendiscussie is de burger de 

sluitpost. 
  

De pensioendiscussie is een ondoorgrondelijk dossier, waarbij veel belangen 

door elkaar lopen. Vrijwel iedereen in de pensioendiscussie heeft een belang 

en daarom is het voor gepensioneerden en werkenden vrijwel niet mogelijk om 

aan onafhankelijke informatie te komen. Bovendien spelen de overheid en De 

Nederlandsche Bank een dubbelrol, waardoor burgers er niet zeker van zijn dat 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/politieke-discussie-over-pensioen-op-basis-van-onjuiste-cijfers.aspx


 

hun belangen goed worden behartigd. Tot die conclusie komt de website Loon 

voor Later in een overzicht waarin de stand van zaken rond de 

pensioendiscussie wordt beschreven. 

 

Meer lezen? Klik hier 

  

  

 

ZORG 
 

 

Prinsjesdag: stijging van de 

zorgkosten. 
  

De minister denkt dat de zorgkosten in 2018 met 5,4% zullen 
stijgen. 

Aanvankelijk ging de minister uit van een stijging van 2% 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/lvl-kijkt-naar-de-pensioendiscussie-vanuit-burgerbelang.aspx


In 2022 zullen de zorgkosten zijn opgelopen tot 90 miljard euro. 
25% Van dit bedrag komt uit belastingen, de rest moet door 
burgers worden opgebracht (premies en eigen bijdragen). 

 
•    Het eigen risico blijft in 2018 op 385 euro, maar om de stijging 

in de zorgkosten te kunnen betalen gaat de premie omhoog. 
•    De regering verwacht een stijging van de nominale premie met 

6%. 
•    Door het schrappen van de verhoging van het eigen risico zal 

dit vermoedelijk nog oplopen tot 7%. 
 

De nominale premie wordt evenwel bepaald door de 
zorgverzekeraars. Omdat hun reserves flink zijn teruggelopen kan 

de feitelijke verhoging straks wel 10% bedragen. 
Vorig jaar voorspelde de regering een stijging van de nominale 

premie met 2%, maar uiteindelijk werd het gemiddeld 8% 
 

•    De inkomensafhankelijke premie, die gepensioneerden zelf 
betalen en die wordt ingehouden op het pensioen en de AOW 

(voor de werkenden betaalt de werkgever dit) stijgt voor 
gepensioneerden van 5,4% naar 5,65%. 

 
•    Het budget voor wijkverpleging en de WMO blijven ongeveer 
hetzelfde en dat budget zal ook de komende 4 jaar vermoedelijk 

niet stijgen, hoewel de zorgvraag wel toeneemt. 
 

•    Het budget voor de ouderenzorg in verpleegtehuizen (9,2 
miljard in 2017) zal de komende jaren gemiddeld met 5% stijgen. 

 
•    De premie voor de langdurige zorg (9,65% van het inkomen in 
de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting) wordt niet 

verhoogd, maar de inkomsten zullen toenemen door de 
verlenging van de tweede schijf en door de economische groei. 

 
Spookcijfers domineren discussie over stijging zorgkosten 

 
Politici schetsen een schrikbeeld van de zorg.  Die zou bij 

ongewijzigd beleid onbetaalbaar wordt en deze bewering wordt 
ondersteund met berekeningen waaruit zou blijken dat een 



 

doorsnee huishouden in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan 
zorg kwijt is. 

 
Maar volgens Marc Pomp, zelfstandig adviseur 

gezondheidseconomie, is dit een onrealistisch beeld. 
Bovenstaande geldt in een extreem scenario bij één type 

huishouden. Voor een gemiddeld huishouden zien de 
berekeningen er heel anders uit. Een gemiddeld huishouden is in 

2040 aan zorg slechts een kwart van de brutoloonkosten kwijt. 
Pomp zegt dit in een artikel op de website Mejudice. 

 
Spookcijfers 

 
Rond de zorg wordt de soep niet zo heet gegeten als hij 

opgediend wordt. In 2015 zijn de collectieve zorguitgaven 
gestegen tot bijna 10% van het bruto binnenlands product. Tot 

paniek heeft dit vooralsnog niet geleid, hoewel staatssecretaris Jo 
Hendriks 40 jaar geleden een stijging van de kosten tot 6,7% van 
het nationaal inkomen al ongewenst noemde. Wat we er nu aan 
kwijt zijn zou door deze staatssecretaris als een rampscenario 

gekenschetst zijn, aldus Pomp. Hij komt in zijn artikel tot de 
conclusie dat de politieke discussie over de stijging van de 

zorgkosten wordt gevoerd op basis van “spookcijfers”. 
 

Hele artikel lezen? Klik hier 

 

 

  

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wordt-de-zorg-echt-onbetaalbaar


  

 

Advies aan patiënten: benut je keuzevrijheid. 
 

Patiënten volgen vrijwel blind het advies van hun huisarts. Van de mogelijkheid 

om zelf mede te bepalen hoe en aan wie men wordt doorverwezen wordt 

nauwelijks gebruikt gemaakt. 

  

Onderzoek onder 1400 Nederlanders 

Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Kantar Public onder 1400 

Nederlanders. 

Verzekeraar Zilveren Kruis, die opdracht gaf tot dit onderzoek, vindt het jammer 

dat patiënten hun keuzevrijheid niet beter benutten. Als mensen zelf zoeken 

slagen ze erin om kortere wachttijden te vinden of een locatie dichter bij huis. 

Ook is het op deze manier soms mogelijk om te bezuinigen op de kosten. 

  

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek; 

  

  

http://nieuws.zilverenkruis.nl/veel-patienten-benutten-keuzemogelijkheden-in-de-zorg-nog-niet/


 

Farmaceutische industrie drijft 

zorgkosten op 
  

De kosten van de gezondheidszorg worden door farmaceutische 
bedrijven kunstmatig opgeklopt. Ze zijn aan de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen lang niet zoveel geld kwijt als ze willen doen 

geloven. 
 

Amerikaans onderzoek 
Dat concluderen 2 Amerikaanse wetenschappers na een analyse 
van de kosten en opbrengsten van 10 nieuwe kankermedicijnen. 
Ze publiceerden hun bevindingen in het vakblad Jama Internal 

Medicine. 
 

Veel winst 
Weliswaar is met de ontwikkeling van een nieuw medicijn veel 
geld gemoeid, maar de opbrengsten bedragen in een paar jaar 

soms meer dan het tienvoudige. Er kan dan ook gesproken 
worden van extreme winstmarges, die verre overtreffen wat in 

andere bedrijfssectoren gebruikelijk is. 



 

 
Meer lezen? Klik hier 

 
Hier vindt u het onderzoeksrapport 

  

 

De zorgpremie hoeft niet omhoog. Dat zegt Chris Oomen, 

bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW. 

 

Meer weten? Klik hier. 

https://blendle.com/i/de-volkskrant/farmaceuten-overdrijven-hun-kosten-enorm/bnl-vkn-20170912-8633776?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRvbnZlcmxpbmQiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZrbi0yMDE3MDkxMi04NjMzNzc2In0%3D
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653012
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/zorgpremie-hoeft-helemaal-niet-omhoog.aspx


  

Ene gemeente voor senioren veel duurder 

dan de andere gemeente 
  

De lokale lasten per gemeente lopen zeer uiteen. Het verschil kan wel 

honderden euro’s bedragen. Dit blijkt uit een onderzoek, dat in 

opdracht van een aantal ouderenorganisaties, waaronder de KNVG is 

uitgevoerd. 

 

Steekproef in 12 gemeenten 

Het onderzoeksbureau Regioplan nam een steekproef in 12 

verschillende gemeenten, 1 in elke provincie. Daar werd gekeken naar 

de hoogte van de eigen bijdrage WMO, de gemeentelijke woonlasten, 

waterschapsheffingen en motorrijtuigenbelasting. 

 

Honderden euro’s verschil 

De verschillen tussen de gemeentes lopen op van 395 euro voor 

huishouden met een laag inkomen, tot 807 euro voor huishouden met 

een hoog inkomen. De lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst 

uit. De duurste gemeentes voor senioren zijn Utrechtse Heuvelrug, 

Hulst en Almelo. 



 

 

Oproep om eigen bijdrage te verlagen 

De seniorenorganisaties roepen de gemeenten op om de eigen 

betalingen te verlagen of af te schaffen, zoals eerder gebeurde in 

Meierijstad en Roosendaal. 

 

Meer informatie, ga naar de KNVG-site. 

 

Hier vindt u het complete rapport: 

 

Tips voor een aangenamer leven 
 

Hier vindt u een link naar de nieuwsbrief van “Beter Oud”, een 
samenwerkingsinitiatief om het leven van ouderen te verbeteren. 

In deze nieuwsbrief: 
-   Hoe kun je eenzaamheid bestrijden? 
-   Tv-persoonlijkheid Willem Reimers is 70, maar je zou het niet  
    zeggen. 
-   Tips om te bewegen 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/gemeenten-maken-het-verschil-in-koopkracht.aspx
https://www.regioplan.nl/publicaties/rapporten/van_almelo_tot_zoetermeer_verschillen_in_koopkracht_van_senioren_op_lokaal_niveau


 

-   Extra ondersteuning bij dementiezorg  

  

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

WONEN 
 

 

  

http://cdn.flxml.eu/r-383205e16210c817852c4e3e1e5301f2c08d1271400027af


 

Ouderen in de problemen bij afsluiten nieuwe 

hypotheek 
 

De Nederlandsche Bank schat dat zo’n 200.000 50-plussers de 

komende tijd in de problemen zullen komen, omdat ze hun 

aflossingsvrije hypotheek niet meer kunnen betalen. Zij hebben samen 

40 miljard aan hypotheekschuld. 

  

Inkomen telt 

Het probleem zit hem in het feit, dat banken bij het (over)sluiten van 

hypotheken niet kijken naar de overwaarde van het huis, maar vooral 

naar het inkomen. Er wordt niet alleen gekeken naar het huidige 

inkomen, maar ook naar het pensioen, dat veelal lager is. 

  

Onvoldoende geld om af te lossen 

De ouderen lopen het risico, dat de bank het inkomen te laag vindt om 

een nieuwe hypotheek af te sluiten. Veel mensen uit deze groep 

hebben –naast hun huis- geen of onvoldoende vermogen opgebouwd 

om de hypotheek af te lossen en kunnen daardoor in de problemen 

komen. 

  

 

 

KOOPKRACHT 
 

 



 

 

Gepensioneerden opnieuw 

sluitpost 
  

Gepensioneerden gingen er –als enige- in 2016 in koopkracht 
nauwelijks op vooruit: 0,9%. 

  

• Gezinnen profiteerden veruit het meest: zij gingen er 
gemiddeld 5% op vooruit. 

• De koopkracht van werknemers steeg met 4,9%, dankzij 
een stijging van de Cao-lonen. 

• Alleenstaanden stegen 1,6% in koopkracht. 
• Stellen zonder kinderen 1,5%. 

  
Dit blijkt uit cijfers van het CBS, die donderdag 14 september 
2017 werden gepresenteerd. Dat gepensioneerden onderaan 

eindigen ligt volgens het Algemeen Dagblad aan het feit, dat ze 
de dupe zijn van het niet-indexeren van pensioenen. 
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