
 

 
  

  

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie SZW, 

 

Binnenkort vergadert uw commissie over de begroting 2019 van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Voor ANBO staat deze begroting in het teken van verbetering van de koopkracht van 

senioren. Wij zien in het komende jaar voor haar achterban kansen om een aantal 

knelpunten weg te nemen. Knelpunten die inmiddels al flink wat jaren bestaan. Wij 

vinden het inmiddels tijd voor oplossingen. 

 

Zoals immers in de afgelopen jaren het geval was, zullen de berekende 

koopkrachtcijfers volgens de voorspellingen in werkelijk tegenvallen. Dat komt 

enerzijds doordat in de koopkrachtplaatjes niet alle aspecten die de koopkracht 

beïnvloeden worden opgenomen, anderzijds gaan de berekeningen uit van 

gemiddelden. Echter, de gemiddelde senior bestaat niet. Zo worden in de 

voorspellingen van de koopkracht senioren met een huurhuis op dezelfde wijze gezien 

als senioren met een eigen huis zonder hypothecaire verplichtingen. Dit moet anders, 

alleen al vanwege de omstandigheid dat individuele burgers de voorspellingen niet 

terugzien in de portemonnee.  

ANBO verzoekt uw commissie om voor de langere termijn na te denken over een 

andere wijze van berekenen van koopkracht, waar meer rekening wordt gehouden 

met verschillen in de voorkomende situaties. 

 

Ten aanzien van de voorliggende begroting wenst ANBO dat het kabinet maatregelen 

neemt die de koopkracht van met name burgers aan de onderkant van het 

inkomensgebouw structureel verbetert. Daarvoor hebben wij twee concrete 

voorstellen.  

 

De uitvoering van deze maatregelen liggen in de fiscale sfeer; om die reden zijn deze 

voorstellen mede opgenomen in onze brief aan de Commissie Financiën in verband 

met de behandeling van het Belastingplan 2019. Aangezien het hier de koopkracht 

betreft, is uw Commissie als eerste aan zet.  

Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

T.a.v. dhr. M. Esmeijer, griffier 

cie.szw@tweedekamer.nl 
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Verdamping heffingskorting 

Per 1 januari 2019 stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Bij de aankondiging van 

deze maatregel heeft het kabinet meermaals aangegeven dat iedere inwoner van 

Nederland voldoende gecompenseerd zou worden via een verlaging van de 

inkomstenbelasting. Het Centraal Planbureau (CPB) bevestigde deze opvatting.  

 

Op voorhand was al duidelijk dat de door het kabinet beloofde compensatie voor het 

hogere btw-tarief voor mensen met een laag inkomen niet realistisch was. Immers, het 

kabinet wil de hogere btw compenseren met een verlaging van het tarief voor de 

inkomstenbelasting.  

Echter, door de systematiek in de heffing van inkomstenbelasting via het progressief 

toenemende tarief betalen mensen met een laag inkomen, onder wie 

gepensioneerden met een inkomen tot ongeveer € 13.800, geen inkomstenbelasting. 

Het totaal van de heffingskortingen –het bedrag dat in mindering komt op de 

berekende inkomstenbelasting- is voor hen namelijk meer dan de verschuldigde 

inkomstenbelasting. Het verschil verdampt. 

Zelfs als de inkomstenbelasting helemaal afgeschaft zou worden, profiteert deze 

groep niet.  

ING berekende in september jl. dat de extra uitgaven door de hogere btw op jaarbasis 

gemiddeld € 300 per huishouden zal zijn.  

De verhoging van de btw komt voor de koopkracht van deze groep dus extra hard 

aan. Deze huishoudens zullen niet méér te besteden krijgen, maar juist minder.  

 

ANBO wil het kabinet houden aan de belofte dat iedere inwoner compensatie krijgt 

voor de extra uitgaven in verband met de hogere btw. Wij stellen daarom voor om 

voortaan het niet-gebruikte deel van het totaal aan heffingskorting aan de betrokkene 

uit te betalen.  

 

Zoals al aangegeven blijft voor mensen met een laag inkomen een deel van de 

heffingskorting waar zij recht op hebben onbenut. Over een laag inkomen wordt 

overeenkomstig een laag bedrag aan inkomstenbelasting en premie 

volksverzekeringen berekend. Het totaalbedrag aan heffingskortingen is dan in de 

meeste gevallen hoger, zodat per saldo geen inkomstenbelasting en premie 

volksverzekeringen verschuldigd is, maar tevens een deel van de heffingskorting 

onbenut blijft:  

 

Een gehuwde AOW-er (75 jaren oud) is in 2018 over zijn inkomen 

van (stel) € 12.500 een bedrag van € 2.331 aan inkomstenbelasting 

en premie volksverzekeringen verschuldigd.  

De heffingskorting in zijn geval is € 1.156 (algemene heffingskorting) 

en € 1.418 (ouderenkorting), totaal € 2.574. Het verschil van € 243 

(2.574 – 2.331) verdampt nu geheel.  

 

ANBO stelt voor om voortaan dit verschil in voorkomende gevallen aan de betrokkene 

uit te betalen, in ieder geval al ter compensatie van de hogere btw.  
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Onderbenutting toeslagen 

Er zijn nog steeds te veel burgers die recht hebben op een toeslag, maar deze niet 

aanvragen. Onbekendheid of vrees voor een ingewikkelde procedure liggen daar 

meestal ten grondslag aan. Het is ook vooral een groep die een potentieel risico heeft 

voor financiële problemen en problematische schulden.  

Dit kan en moet anders, waarbij tevens een forse besparing op de uitvoering van de 

toeslagen kan worden gerealiseerd. Te beginnen met de zorg- en huurtoeslag.  

 

Op dit moment is de procedure –in grote lijnen- aldus; de toeslag wordt bij wijze van 

voorschot én op aanvraag toegekend. Als de definitieve inkomensgegevens van de 

aanvrager (en eventueel van diens toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, 

wordt de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. Per jaar 

vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke 

werkzaamheden om na te betalen en terug te vorderen. 

 

ANBO stelt voor om de toeslagen voortaan ambtshalve toe te kennen op basis van de 

door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomens. Voor de praktijk 

betekent dit dat het toeslaginkomen van het jaar T-2 bepalend is; de toeslag voor het 

jaar 2019 wordt dan dus gebaseerd op het verzamelinkomen 2017. 

Op deze wijze wordt de toeslag meteen op het juiste bedrag vastgesteld en zijn 

verrekening en mogelijke terugvordering verleden tijd. 

Bij vermindering van het inkomen tussen jaar T-2 en T moet de belanghebbende wel 

de mogelijkheid hebben een herziening aan te vragen. 

 

Uiteraard zijn wij beschikbaar om met u van gedachten te wisselen over onze 

voorstellen. Wij wensen u in ieder geval een vruchtbaar overleg toe.  

 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
N.L. den Haan, 
directeur-bestuurder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


