Koopkracht 2019/22 december 2018

H.B.S. Hemmers

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.
Het kabinet hee< een aantal ﬁscale wijzigingen ingevoerd die leiden tot een verbetering van
het koopkrachtplaatje voor de werkende en voor de AOW’ers.
De belangrijkste wijzigingen die meespelen in deze staIsche koopkrachtberekening zijn:
■ De algemene heﬃngskorIng is verhoogd
■ De ouderenkorIng is verhoogd en de directe aMouw naar € 72,- boven het
drempelbedrag wordt vervangen door een geleidelijke aMouw van de ouderenkorIng
naar € 0,-. Dat levert vooral een forse koopkrachtverbetering op voor
gepensioneerden met een inkomen net boven het drempelbedrag.
■ Het belasIngtarief in de eerste schijf is 0,1% verhoogd, in de 2e en 3e schijf met 2,75%
verlaagd en in de 4e schijf met 0,2% verlaagd.
■ De inkomensaWankelijke premie zorgkosten wordt van 5,65% naar 5,7% verhoogd.
Dat is een lasten verzwaring voor de AOW’ers, voor de werkende komt die premie
volledig ten laste van de werkgever.
■ De zorgtoeslag gaat omhoog.
■ De inﬂaIe is 2,5%
■ De AOW-uitkering gaat omhoog met ruim 3%.
■ De pensioenindexaIe is 0,35%.
Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen zoals de wet Hillen die wordt afgescha< (het
voordeel wordt in 30 jaar afgebouwd) en de huurtoeslag die zijn niet in deze berekening
meegenomen, omdat die sterk aWankelijk zijn van de individuele situaIe.
De koopkrachtontwikkeling in 2019 wordt in ﬁguur 1 graﬁsch weergeven, berekend in
inkomensstappen van € 500,- voor de AOW-uitkering plus het pensioen.
Op de horizontale as is het aanvullend pensioen afgezet en op de verIcale as de koopkracht
wijziging van AOW + pensioen in procenten.
Figuur 1. Koopkrachtontwikkeling Thales gepensioneerden in 2019.

AV=Alleenverdiener, TV=Tweeverdieners met pensioenverhouding 3:1, AS=Alleenstaande
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Met een inkomen beneden het drempelinkomen van €36.346,- kreeg men in 2018 de
ouderenkorIng € 1.418,- en daarboven slechts € 72,-.
In 2019 is de ouderenkorIng verhoogd naar € 1.596,- en de drempel is iets verhoogd.
Boven de drempel gaat de ouderenkorIng niet meer direct naar € 72,-, maar wordt de
ouderenkorIng geleidelijk afgebouwd naar € 0,-.
Dat levert aan de gepensioneerden met een inkomen net boven het grensinkomen een forse
koopkrachtverbetering op doordat de gepensioneerden in het aMouwtraject een hogere
ouderenkorIng krijgen.
Voor AOW’ers met een inkomen net boven die drempel levert dat een extra neeo bedrag op
van € 1.596,- - € 72,-= € 1.524,-.
Voor hogere inkomens wordt dat bedrag afgebouwd.
Dat verklaart de pieken in de koopkrachtgraﬁeken.
In de tabel 1 worden de procentuele koopkrachtontwikkeling voor AOW + pensioen en in €
per maand voor een aantal aanvullende pensioenen gegeven.
Tabel 1. Koopkrachtontwikkeling Thales gepensioneerden in 2019.

Hoe zeker is de beloofde koopkrachtverbetering?
Het is voor het eerst sinds 2008 dat er voor alle gepensioneerden een koopkrachtverbetering
wordt beloofd, maar hoe zeker is die belo<e?
Er zijn 2 dingen die het vreugdevolle plaatje kunnen bederven, de btw-verhoging en de
energierekening die fors omhoog gaat.
De verwachte inﬂaIe in 2019 is 2,5% (CPB).
De consumenten inﬂaIe (CPI-AH) is dit jaar sterk aan het sIjgen en ligt de laatste 5 maanden
gemiddeld iets boven de 2%.
Daar komt komend jaar de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% bovenop en dat
levert een extra inﬂaIe op van 0,6%.
Daarmee zou de inﬂaIe al hoger zijn dan 2,5%.
Daar bovenop komen de groene plannen, die komend jaar door hogere belasIngen op
energiedragers wel eens fors in negaIeve zin kunnen gaan bijdragen in het
koopkrachtplaatje.
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Pricewise (heps://www.pricewise.nl/blog/prijzen-januari-2019-energie-omhoog/) hee<
becijferd dat de energierekening in 2019 voor de 3 grootste energieleveranciers, Eneco,
Essent en Nuon voor een gemiddeld huishouden met € 327,- gaat sIjgen.
Dat is een neeo bedrag en als dat niet in die 2,5% inﬂaIe zit, en dat betwijfel ik ten zeerste,
dan zal dat voor een gemiddeld pensioen de koopkracht met 1,3% á 1,5% verlagen.
De meeste gepensioneerden zullen dan koopkrachtverlies hebben (ﬁguur 2).
Figuur 2. De koopkrachtcurve met “onvoorziene” posten.

Alleen de beperkte groep die proﬁteert van de geleidelijke aMouw van de ouderenkorIng
genieten dan nog wel een (ﬂinke) koopkrachtgroei.
Het is te hopen dat er niet nog meer van die plannetjes op korte termijn ingevoerd gaan
worden, want dan hebben we echt gedonder in de glazen.
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