
3. 
 
Inkomensvergelijking 2018 / 2019 en schatting van de meer kosten                    
in het jaar 2019. 
                        De genomen cijfers van het pensioen zijn voor beide jaren gelijk. 

Inkomen    Jaar 2018           Jaar 2019 
AOW     €.  10.345.   €.   10.545. 
Pensioen    -    20.155.   -     20.155. 
     -------------   -------------- 
     €.  30.500.   €.   30.700. 
Verschuldigde belastingen: 
Inkomstenbelasting  €. 3.160.   €. 5.725. 
Premie volksverzekeringen    -   2.974.   -           -. 
    -----------   ----------- 
    €. 6.134.   €. 5.725. 
Heffingskortingen €.    910.    €. 1.236. 
Ouderenkorting     -   1.418.    -   1.578. 
          -----------     ----------- 
     -  2.328. `   -    2.814. 
     ----------    ----------- 
    €. 3.986.   €.  2.911. 
Premie Zvw   -      550.   -       562. 
Basisverzekering  -   1.273.   -    1.409. 
    -----------   ------------ 

- 5.809.     -    4.882. 
 -------------     ------------ 

Blijft te verteren:   €.  24.691.     €. 25.818. 
Alles wordt in 2019 in vergelijking met het jaar 2018 duurder, kijkt u maar: 
Meer energiebelasting €.       0.   €.     240.  
Waterschapslasten, meer    -         0.   -         90. 
Water, prijsverhoging  -         0    -         40. 
Zuiveringsbeheer, idem          -         0.   -         20. 
Afvalstoffenheffing, idem -         0.   -         15. 
OZB, hoger tarief  -         0.   -         50. 
Rioolheffing, meer                  -         0.                -         10. 
Btw 6 naar 9%               -         0    -       300. 
Algemeen verhoging prijzen 
in de winkel   -         0.   -       240. 
    ----------   ------------ 

-          0.       -    1.005. 
 --------------       ------------- 

Blijft over te verteren   €     24.691.       €. 24.813. 
     =========       ======== 
Meer te verteren in 2019 ten opzichte van het jaar 2018       €.       122. (0,5%!!) 
             =============== 
 



4. 
 
De conclusie uit bovengenoemde berekening is dat u als CDA – oudere er n i e t (s) op vooruit 
gaat ,ondanks de belastingverlagingen en aanpassingen van de heffingskortingen en 
ouderdomsaftrek. Het meer te verteren bedrag van €. 122,00 is een peanut bedrag en let op 
wat hierna volgt: 
U moet hier, als u een huurwoning hebt, de huurverhoging per jaar bij optellen, en als u een 
eigen woning bezit met een kleine hypotheek, de gevolgen van de geschrapte aftrek van de 
Wet Hillen, met daarnaast de voorstellen rond de verminderde aftrek hypotheekrente.  
In deze berekening is helaas niet meegenomen: 

 
1. De verhoging van de zorgverzekeringspremie boven de premie van de 

basisverzekering, deze premie verschilt per zorgverzekeraar. 
2. Het eigen risico in de zorgwereld van €.  385, blijft in beide jaren gelijk, de een komt er 

lang niet aan toe, de ander is het volle bedrag kwijt. 
3. De meer kosten in de zorg van de niet of onvoldoende verzekerde medische 

handelingen, kosten kunnen per verzekerde fors hoger uitvallen 
4. Een eventuele verhoging van de renten bij de banken, is overigens in 2019 

onwaarschijnlijk; in elk geval waarschijnlijk niet eerder dan in het 4e kwartaal 2019. 
5. Stijging van verzekeringsvoorwaarden. 
6. Enz, enz.  

 
 Vermeldenswaard om te weten: 
 

1. De verlaging van de vermogenstoets van 8% naar 4%. Onduidelijk is nog of de  
toetsing voor de toepassing van de vermogenstoets nog twee jaar terug is. 
Notarissen kunnen voor u voorkomen dat bij onverhoopte langdurige ziektekosten er 
een ernstige aantasting van uw vermogen zal plaats vinden. 

       2.  De verhoging van het vrijgesteld vermogen per persoon van €. 25.000. naar €. 30.000. 
 
Tot slot: 
Dit kabinet praat niet over ouderen, ze praten alleen maar over de belangen van de   
werknemers en de economie. 
In Nederland zijn er meer dan 100.000 ouderen boven de 58 jaar zonder werk en dus welk 
vooruitzicht dan ook, behalve de normen van de bijstand. 
Dit moet snel veranderen! 
  
Groningen, 20 augustus 2018. 
 
 
 
 
 
 
 


