Aan de leden van de vaste commissie
voor Financiën

Datum
: 6 oktober 2014
Onderwerp
: Reactie op het Belastingplan 2015
Behandeld door : Ans de Rooij

Geachte dames en heren,
De CSO, waarbinnen Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, samenwerken, heeft kennisgenomen
van het Belastingplan 2015. In verband met de inbreng van uw vragen over het Belastingplan
2015 brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Maatregelen
In het Belastingplan 2015 wordt de ouderentoeslag in box 3 afgeschaft en wordt de
ouderenkorting verlaagd. Beide maatregelen gaan per 2016 in.
De staatssecretaris geeft aan dat ouderen door het afschaffen van de ouderentoeslag in
dezelfde positie worden gebracht als overige belastingplichtigen. Deze opmerking van de
staatssecretaris is ons inziens niet juist.
Toelichting
De ouderentoeslag is een regeling die in het verleden getroffen is om nadelen van fiscale
wijzigingen te compenseren. In 1994 werd de AOW bevroren. Als pleister op de wonde werd in
de belastingen een ouderaftrek ingevoerd. Het kabinet betitelde dit als “fiscale
koopkrachtmaatregel”. De ouderenaftrek is vervolgens in het kader van de belastingherziening
in 2001 omgezet in de ouderenkorting.
Door de ouderentoeslag af te schaffen worden ouderen in feite wederom in een ongelijke
positie gebracht. Het intrekken van de eerder ingevoerde koopkrachtcompensatie voor
ouderen heeft tot gevolg dat zij in een slechtere positie komen dan de overige
belastingplichtigen.
Grote gevolgen
Beide maatregelen hebben grote effecten op de koopkracht van ouderen. Deze maatregelen
maken deel uit van het pakket maatregelen dat dient ter dekking van het niet doorgaan van de
huishoudentoeslag. De CSO constateert dat het met name de ouderen zijn die moeten ’boeten’
voor het niet doorgaan van de huishoudentoeslag. En dat betreft dan niet alleen de afschaffing
Pag. 1

CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties)
Churchilllaan 11, 4e etage
Postbus 2069
3500 GB UTRECHT

Telefoon (030) 276 99 85
Fax (030) 271 90 38
E-mail cso@ouderenorganisaties.nl

van de ouderentoeslag en de versobering van de ouderenkorting maar ook de afschaffing van de
MKOB die per 1 januari 2015 moet ingaan.
Vooral ouderen met een laag inkomen worden door de maatregelen getroffen. Ouderen met
een inkomen tot maximaal € 19.895 die wat geld gespaard hebben voor hun oude dag, hebben
nu recht op de verhoging van het heffingsvrije vermogen (de ouderentoeslag). Door het
afschaffen van de ouderentoeslag worden deze ouderen in feite dubbel gepakt. Zij moeten meer
vermogensbelasting betalen, de huur- en zorgtoeslag worden lager en hun verzamelinkomen
voor het vaststellen van allerlei eigen bijdragen wordt hoger.
Ook de ouderenkorting is van belang voor ouderen met een lager inkomen. De ouderenkorting
wordt nu bij een inkomen van € 35.450 afgebouwd.
Standpunt
De CSO vindt het opmerkelijk dat de regering in het Belastingplan 2015 twee maatregelen
voorstelt die pas in 2016 hun beslag krijgen. Deze twee maatregelen hebben in 2016 grote
effecten op de koopkracht van ouderen. Wanneer het Belastingplan 2015 wordt aangenomen,
wordt er nu al een voorschot genomen op de koopkracht van ouderen in 2016.
De CSO pleit er dan ook voor deze maatregelen niet in te voeren, immers er is op dit moment
geen enkel inzicht over effecten van de stapeling van maatregelen of welke daar in 2016 nog
bovenop komen.
Wij vertrouwen er op dat u onze opmerkingen meeneemt bij de behandeling van het
Belastingplan 2015.
Hoogachtend,

H.M.E Cliteur
Directeur
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