
    

 

 

Kabinetsbeleid negatief voor 

gepensioneerden. 
 

 

  

KNVG en zusterorganisatie NVOG maken zich zorgen om de 

koopkrachteffecten van dit kabinetsbeleid voor gepensioneerden. De 

kleine plus die Rutte III voor gepensioneerden in petto heeft kan niet 



 

voorkomen, dat hun koopkracht daalt als gevolg van stijgende 

zorgkosten en van het uitblijven van de indexering op hun pensioen of 

zelfs korting daarop. 

 

Draai aantal maatregelen terug 

Voorzitter Joep Schouten van de KNVG en zijn collega Jaap van der 

Spek van de NVOG dringen er in een brief aan de leden van de 

commissie Financiën van de Tweede Kamer op aan om een aantal 

maatregelen die negatief zijn voor gepensioneerden niet door te laten 

gaan. 

 

Dit zijn hun wensen: 

• Niet door laten gaan van aflosboete eigen woning 

• Handhaving ouderenkorting voor alle ouderen met een 

aanvullend pensioen 

• Handhaving 6% BTW-tarief. 

 

Brief lezen? Klik hier. 

  

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/knvg-en-nvog-sturen-brief-aan-commissie-financi%c3%abn-van-de-tk-over-koopkracht-gepensioneerden.aspx


    

KNVG en NVOG willen bij de minister aan tafel 

  

KNVG en NVOG hebben minister Koolmees en Staatssecretaris 

Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om een 

kennismakingsgesprek. Ze vinden dat de herziening van het 

pensioenstelsel niet uitsluitend een kwestie is voor sociale 

partners. 

  

Nodig gepensioneerden uit 

Ook de gepensioneerden moeten via hun koepelorganisaties 

rechtstreeks mee kunnen praten over de herziening van het 

pensioenstelsel vinden KNVG en NVOG. Beide organisaties 

willen ook een kennismakingsgesprek met Minister De Jonge en 

Staatssecretaris Blokhuis van VWS. 



 

  

Brieven lezen? Klik hier. 
  

 

 

KOOPKRACHT 

 

 

 

Gepensioneerden betalen steeds 

meer belasting. 
Ook al heeft het kabinet hier en daar beleid dat negatief uitpakt 

voor senioren iets afgezwakt, leeftijdsdiscriminatie is en blijft ook 
bij dit kabinet staand beleid. Dat zegt Tweede Kamerlid Martin 

van Rooijen van 50PLUS in het kader van de algemene 
beschouwingen. 

 
Gepensioneerden komen door verschillende maatregelen steeds 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/knvg-en-nvog-sturen-brief-aan-bewindslieden.aspx


 

sneller in de hogere schijf van de belasting terecht en dat 
betekent dat “de stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie 

gewoon doorgaat”, aldus Martin van Rooijen. 
 

Meer weten? Klik hier. 
 

Greep in portemonnee 
Ook volgens Elsevier Weekblad gaan de financiën van ouderen 

de komende jaren flink op de schop. Meer zorgkosten, meer 
belasting, een ander pensioenstelsel. Het Weekblad zet een 

aantal wijzigingen op een rij. 
 

Artikel lezen? Klik hier. 

  

Pensioenmeter 
De pensioen-nieuwssite Loon voor Later heeft zich door een van de bij 

de KNVG aangesloten organisaties van gepensioneerden laten 

inspireren om een pensioenmeter in het leven te roepen. Op de 

pensioenmeter is in één oogopslag te zien of de gemiddelde 

ontwikkeling van pensioenfondsen positief of negatief is. 

 

https://50pluspartij.nl/actueel/2099-fiscale-leeftijdsdiscriminatie-algemene-financiele-beschouwingen-8-november-2017
http://www.elsevierweekblad.nl/domein/belasting/belasting/achtergrond/2017/10/rutte-iii-portemonnee-ouderen-overhoop-552003/
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/pensioenmeter-september-2017.aspx


 

Beleidsdekkingsgraad 

Voor de pensioenmeter wordt de beleidsdekkingsgraad als 

uitgangspunt genomen. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de 

afgelopen 12 maanden zoals gerapporteerd door De Nederlandsche 

Bank 

 

Richting groen 

De pensioenmeter laat zien dat die gemiddelde dekkingsgraad zich al 

een aantal maanden in positieve zin ontwikkelt en langzaam richting 

het groene vlak gaat. Groen betekent dat indexeren van de 

pensioenen weer binnen bereik is. 

Het is nog te vroeg om te juichen: er is nog een hele weg te gaan en 

groen wil niet zeggen dat pensioenfondsen weer zouden mógen, dat 

ook werkelijk doen. 

 

Bovenstaand ziet u de stand, zoals we die aan het eind van het derde 

kwartaal noteerden. 

 

 

Loon voor later. 
 

Geen tijd om alle pensioennieuws dagelijks tot u te nemen: geen 

probleem. De website loonvoorlater.nl volgt de belangrijkste 

ontwikkelingen en houdt u dagelijks op de hoogte over de headlines. 

  

Meer weten?: 

 

Ga naar: www.loonvoorlater.nl 

  

http://www.loonvoorlater.nl/
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