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Hooggeachte heer Koolmees,
Het is met een grote zorg voor de gepensioneerden in Nederland dat ik via deze brief
uw aandacht voor het volgende vraag.
Afgelopen weekeinde publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers
over de ontwikkeling van de kosten voor de hogere energiebelasting. Volgens het
CBS stijgen de kosten met een gemiddelde van 334 euro.
Bij de voorspelling van de koopkrachtontwikkeling voor dit jaar is het kabinet van
andere cijfers uitgegaan, waarbij de uitkomsten van het koopkrachtbeeld als
rooskleurig werden gepresenteerd.
Zowel bij de presentatie van de Miljoennota 2019 als bij de behandeling van de
begroting van uw ministerie was ANBO minder positief. Er zat immers in de
voorstellen een aantal maatregelen die eenvoudigweg voor sommige groepen niet
positief kon uitpakken. Ik noem in verband hiermede de compensatie voor de
verhoging van het lage Btw-tarief dat via een lager tarief in de inkomstenbelasting
gerealiseerd zou worden. Niet alleen sorteert dan geen enkel effect voor mensen met
bijvoorbeeld alleen AOW (zij betalen gelet op de hoogte van hun inkomen geen
inkomstenbelasting), het laagste tarief voor de inkomstenbelasting is ten opzichte van
2018 juist verhoogd!
De extra aanslag op de koopkracht die thans vanuit de hogere energiebelasting
voortkomt, vind ik niet acceptabel. Het gaat immers om een groep in onze
samenleving die sinds 2018 geen koopkrachtverbetering heeft kunnen ervaren,
anders dan bijvoorbeeld werkenden. Het huidige kabinetsbeleid en vooral de
gevolgen daarvan betekent dat deze stilstand tot een forse achteruitgang in de
koopkracht voor deze groep leidt.
Om de koopkracht van gepensioneerden op korte termijn structureel te kunnen
verbeteren, doe ik u een aantal concrete voorstellen.
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1. Terugdraaien maatregelen energiebelasting
ANBO neemt het standpunt in dat problemen aan de bron moeten worden opgelost.
In het kader van de energiebelasting zou dat betekenen, dat de maatregelen die tot
een hogere heffing leiden, worden teruggedraaid. Als alternatief kunnen de volgende
maatregelen worden ingevoerd.
2.

Afschaffen inhouding inkomensafhankelijke zorgbijdrage over AOWpensioen
Anders dan werkenden betalen gepensioneerden naast de nominale en (eventueel)
aanvullende premie voor de Zorgverzekeringswet ook een inkomensafhankelijke
bijdrage, dit jaar 5,7% van het inkomen. De bijdrage wordt ingehouden op het AOWpensioen en het aanvullende pensioen.
ANBO stelt voor om de inhouding over het bedrag van het AOW-pensioen te stoppen.
Op basis van de huidige tarieven levert dat de gepensioneerde een maandelijks
voordeel tussen 47,59 en 93,75 euro op, een en ander afhankelijk van de persoonlijke
situatie.
3. Uitbetalen verdampt deel van de heffingskorting
Iedereen met een inkomen in Nederland moet inkomstenbelasting betalen. Op het
bedrag dat je moet betalen, wordt een korting toegepast, de zogenoemde
heffingskorting. De hoogte van de korting hangt af van de hoogte van je inkomen, je
leeftijd en je persoonlijke situatie.
Het probleem bij deze systematiek is dat mensen met een laag inkomen
overeenkomstig weinig inkomstenbelasting hoeven te betalen. Dat heeft vaak tot
gevolg dat het bedrag van de heffingskorting hoger is dan de verschuldigde belasting.
Binnen het huidige systeem verdampt dat verschil. Bijvoorbeeld:
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
verdampt nu geheel.
ANBO stelt voor om dit verschil in voorkomende gevallen aan de betrokkene uit te
betalen.
4. Onderbenutting toeslagen
Toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag worden op aanvraag van de belanghebbende
toegekend. Niet aanvragen betekent geen toeslag.
Al eerder heeft ANBO gepleit voor het ambtshalve toekennen van toeslagen. De
toeslagen zijn immers inkomensafhankelijk waarbij de basis van het toeslaginkomen
het fiscale verzamelinkomen is. Dat inkomen heeft de Dienst Toeslagen bij wijze van
spreken al in huis.
Door het ambtshalve toekennen wordt enerzijds voorkomen dat iedereen die recht
heeft op een toeslag deze ook krijgt.
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Anderzijds kan met deze werkwijze een besparing op de uitvoering worden
bewerkstelligd. Thans wordt immers de toeslag bij wijze van voorschot 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.
Als de toeslag meteen op basis van de door de Belastingdienst definitief vastgestelde
verzamelinkomens wordt berekend zijn extra behandelrondes niet nodig.
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.
Uiteraard blijft het voor de belanghebbende mogelijk om bij vermindering van het
inkomen tussen jaar T-2 en T een herziening aan te vragen.
Ik ga ervan uit dat u het belang ziet van een structurele oplossing op korte termijn.
Uiteraard ben ik beschikbaar om met u van gedachten te wisselen over onze
voorstellen.

Met vriendelijke groeten

N.L. den Haan,
directeur-bestuurder
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