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De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. 
 
Zie voor algemene opmerkingen en toelichtingen bij de berekening de vorige publicatie van 28 maart 2017. 
https://www.vvsptn.nl/update-koopkracht-ontwikkeling-voor-de-thales-gepensioneerden-dd-28-maart-2017/ 
 
De koopkrachtontwikkeling in 2017 (grafiek 1 en tabel 1). 
 

In grafiek 1 is de koopkrachtmutatie voor 2017 weergegeven voor verschillende aanvullende pensioenen. 
Ten opzichte van de eerdere publicatie op 28 maart 2017 is de inflatie toegenomen en als gevolg daarvan 
ontwikkelt zich de koopkracht ruim 0,5% minder gunstig dan eerder berekend. 
 

In tabel 1 is vooreen aantal pensioenen de koopkrachtmutatie weergegeven in  € per maand. 
 

Grafiek 1. Koopkrachtontwikkeling Thales gepensioneerden in 2017. 

 
AV=Alleenverdiener is gepensioneerde met partner met alleen AOW-uitkering.  
TV=Tweeverdiener, beiden met AOW-uitkering en aanvullend pensioen. 
AS=Alleenstaande  
Op de as is het aanvullend pensioen afgezet, maar de koopkrachtmutatie is berekend voor AOW+ aanvullend pensioen. 
 

Tabel 1. Koopkrachtontwikkeling in 2017 in € per maand.  
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De koopkrachtontwikkeling in de periode 2008 - 2017 (grafiek 2 en tabel 2). 
 

In grafiek 2 is de cumulatieve koopkrachtmutatie grafisch weergegeven in de periode 2008 t/m 2017. 
Berekend voor verschillende inkomens in inkomensstappen van € 500,-. 
In tabel 2 is voor een aantal pensioenen de koopkrachtmutatie weergegeven in  € per maand. 
 

Grafiek 2. Cumulatieve koopkrachtontwikkeling Thales gepensioneerden in 2008 - 2017. 

 
 
 

Tabel 2. Cumulatieve koopkrachtontwikkeling in 2008-2017 Thales gepensioneerden in €/mnd. 

 
 
Zonder extra beleid van de overheid zal voor onze gepensioneerden in 2018 zonder pensioenindexatie het  
koopkrachtverlies tussen de 0% en 1% liggen. 
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De koopkrachtontwikkeling in 2008-2017, vergelijking gepensioneerde en werkende 
(grafiek 3 en tabel 3). 
  

In grafiek 3 wordt de koopkrachtontwikkeling vergeleken voor een werkende, leeftijd 44 jaar in 2008, en de 
gepensioneerden. De werkende is berekend exclusief kinderen. 
NB: Voor een goede vergelijking wordt hier op de horizontale grafiek-as het totale inkomen, dus voor  de 
gepensioneerde AOW+pensioen afgezet. In de linkerkolom in tabel 3 staat ook het totale inkomen. 
 

Grafiek 3. Vergelijking koopkrachtmutatie werkende en gepensioneerde Thales 2008-2017. 
   

 
 

Tabel 3. Cumulatieve koopkrachtontwikkeling in 2008-2017.  
               Vergelijking werkende en gepensioneerde Thales. 

 
Volledige AOW-uitkering paren in 2008 bedroeg € 17.558,-, inclusief vakantiegeld en MKOB. 
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Volledige AOW-uitkering alleenstaande in 2008 bedroeg € 12.718,-, inclusief vakantiegeld en MKOB. 
De werkende alleenverdiener blijft achter in koopkrachtontwikkeling door de afbouw van op de overdracht 
van de algemene  heffingskorting van de minst verdienende partner.  
Hetzelfde speelt in mindere mate bij de tweeverdieners.  
De koopkracht van de gepensioneerden is ver (1,5% tot 17,3%) achtergebleven bij die van de werkende. 
Het koopkrachtverlies wordt niet alleen veroorzaakt door het niet indexeren van het pensioen en de 
pensioenkorting, maar ook door overheidsmaatregelen. 
Dat wordt berekend door de lonen en de pensioenen in de berekening met de inflatie te laten stijgen. 
De koopkrachtverandering is dan alleen afhankelijk van door de overheid bepaalde parameters. 
Afhankelijk van het inkomen is 2% tot 6% koopkrachtverlies het gevolg van overheidsmaatregelen. 
De ouderen hebben na 2008 dus behoorlijk moeten bijdragen aan het herstel van de overheidsfinanciën. 
De vaak gehoorde uitspraak "De ouderen moeten niet zo zeuren en moeten ook bijdragen" is onterecht. 
 


