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Ontstaan CDA Senioren (CDA-S)
CDA-S bestaat nu 20 jaar. Na de verkiezingen in het jaar 1994 en een besluit daarover in het
CDA-congres is CDA-S ontstaan uit onvrede over de standpuntbepaling binnen het CDA ten
aanzien van de bevriezing van uitkeringen. In het inmiddels afgebroken Congrescentrum
“Het Tehuis” in Groningen voor het eerst voor het voetlicht gebracht.
Niet alleen landelijk, maar ook provinciaal en lokaal ontstonden CDA-Seniorenplatforms.
Zij streefden naar een betere herkenbaarheid van het CDA voor ouderen in het te voeren
beleid en in de vertegenwoordiging. Het CDA-S had niet meteen een landelijke
organisatiestructuur. Men ging vooral aan de slag om het grote verlies van 19 zetels in 1994
goed te maken.
Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren de organisatiestructuur van CDA-S, de
doelstelling en taken binnen de provinciale afdelingen en lokale afdelingen verschillend zijn
uitgegroeid.
Op provinciaal niveau is in de provincie Groningen een CDA Senioren Platform aanwezig. Zij
overleggen op provinciaal niveau met CDA Senioren, vertegenwoordigers van CDAafdelingen, maar ook met CDA Tweede Kamerleden ( scharnier functie Provincie),
ervaringsdeskundigen en Ouderenbonden. Bij het samenstellen van het provinciaal CDAverkiezingsprogramma wordt ook een bijdrage geleverd. Een lid van het CDA-S-bestuur is
vertegenwoordigd in het provinciaal CDA-bestuur en ook is er een provinciale
vertegenwoordiger in het landelijk orgaan van CDA Senioren. In al deze geledingen praat het
CDA-S mee en tracht haar doel te verwezenlijken, wel bottom-up.
Bellen in Europa eindelijk goedkoper.
Vanaf in elk geval 1 juli kunnen consumenten in heel Europa bellen en internetten tegen
dezelfde tarieven. De roamingkosten vervallen dan, maar niet buiten de Europese Unie!
Op vakantie? Check je flitspaalsignalering.
Ouderen: in sommige landen wordt het rijden met navigatieapparatuur die flitspalen
signaleert, zwaar beboet! Zelfs het gebruik van apps op mobile telefoons kan verboden zijn.
In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland mag je geen software bij je hebben die flitspalen
signaleert, op basis van gps. In Frankrijk kan de boete hiervoor oplopen tot €. 1.500. Advies

is verwijder de signaliseringssoftware volledig van de apparatuur. Uitschakelen is niet
genoeg.
2.
Rood mogen staan bij je bank verlaagt het hypotheekbedrag.
Ouderen die bij de bank rood (mogen) staan kunnen sinds dit jaar met ingrijpende gevolgen
te maken krijgen voor het verkrijgen van een hypotheek. Een vuistregel is volgens de VEH
(Vereniging Eigen Huis): elke €. 500. die iemand in de min mag staan leidt tot €. 2.800.
minder hypotheek. Een rood-optie tot €. 1.500. kost dus €. 8.400. aan leencapaciteit! Een
stel waarvan beide partners rood mogen staan, kan nog minder lenen. Overweeg dus of je
als oudere nog wel rood wilt staan bij een bank, het is vaak niet nodig. Geef dat de bank te
kennen.
Ook de maandelijkse limiet van een creditcard, voor velen €. 500. Kan een belemmering zijn
voor een hypotheeklening.
Let op, 90% van de Nederlanders staat bij de BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel
geregistreerd, veelal onnodig! Ook leasecontracten worden in Tiel in het register
opgenomen. Bijvoorbeeld een leasecontract van €. 9000. per jaar kan de leencapaciteit voor
een woninghypotheek €. 50.000. doen dalen.
Mantelzorg betalen uit pgb (persoonsgebonden budget) mag.
Hulpbehoevenden mogen vanuit een pgb mantelzorgers betalen voor huishoudelijk werk.
Gemeenten die vinden dat een familielid maar gratis moet poetsen, krijgen ongelijk van de
rechter (Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente Etten Leur op dit punt teruggefloten)
Onderschat geregistreerd partnerschap niet.
Veel stellen, ook veel oudere, denken dat geregistreerd partnerschap het midden houdt
tussen samenwonen en trouwen. Het is niet waar! Geregistreerde partners zijn voor de wet
vrijwel gelijk aan gehuwden. Alleen als het gaat om kinderen die tijdens de relatie worden
geboren, zijn er verschillen. Voor wie op latere leeftijd een relatie aangaat, doen deze
verschillen niet ter zake.
Partnerschapsregistratie gebeurt onder de huidige wet standaard in gemeenschap van
goederen. Wie dat niet wil, zal bij de notaris partnerschapsvoorwaarden moeten opstellen,
de evenknie van huwelijksvoorwaarden. Denk eraan dat bij geregistreerd partnerschap net
als bij trouwen een alimentatieplicht ontstaat en de verplichting om pensioen te delen na
echtscheiding. Is de relatie daar nog niet klaar voor, dan is de gang naar de notaris voor het
afsluiten van een samenlevingscontract, aan te bevelen.
Fiscale partners ben je al, wanneer je gezamenlijk op 1 adres bent ingeschreven. Ook als je
gezamenlijk een eigen huis hebt, of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is er
fiscaal partnerschap. Voor de fiscus kun je dan schuiven met bepaalde aftrekposten, zoals
hypotheekrenten, zorgkosten en giften. Toedelen aan de partner met het hoogste
belastingtarief kan soms behoorlijk lonen. Ook vermogen kun je naar wens verdelen. Wees
er wel op verdacht dat de fiscus de inkomens van de fiscale partners bij elkaar optelt. Huuren zorgtoeslag kan hierdoor lager uitpakken.
Vrijwilligersvergoeding aftrekbaar?

Als u als oudere vrijwilliger afziet van een onbelaste vrijwilligersvergoeding dan kunt u deze
vergoeding misschien op de aangifte inkomstenbelasting als gift aftrekken.

3.
Van een vrijwilligers vergoeding is sprake indien de ANBI-instelling en de vrijwilligers hebben
afgesproken dat de vrijwilliger een vergoeding ontvangt Dit kan een vergoeding zijn die
wordt vastgesteld voor de werkzaamheden per uur, een totaalbedrag of een vergoeding van
de
werkelijk gemaakte kosten. De onbelaste vergoeding moet zo laag zijn dat deze niet in
verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de vrijwilliger.
De onbelaste vergoeding mag voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder niet meer bedragen dan
€. 4,50 per uur of maximaal €. 150. per maand dan wel maximaal €. 1.500. per jaar.
Bestuurders van ANBI’ s mogen geen beloning ontvangen voor hun bestuurstaken.
Het is altijd verstandig om bij de instelling waarvoor onbelaste vrijwilligerswerk wordt
verricht één en ander schriftelijk vast te leggen.
Minimumlonen per 1 juli 2017 en AOW-uitkeringen.
Per 1 juli 2017 wordt het minimumloon verhoogd tot €. 1.551,60 per maand of €. 358,05 per
week.
Het AOW – pensioen wordt als u 100% AOW hebt opgebouwd en:
- U bent getrouwd of woont samen met uw partner en hebt beiden de AOW-leeftijd:
met heffingskorting
zonder heffingskorting
Bruto
€. 801,05
€. 801,05
Loonheffing €.
0,00
€. 149,33
ZVW-bijdrage €. 43,25
€. 43,25
Netto
€. 757,80
€. 608,47
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €. 25,56 en zonder het vakantiegeld
(bruto €. 50,18 per maand)

-

Uw partner heeft nog niet de AOW-leeftijd
Hier gelden dezelfde bedragen als boven

-

De partner heeft nog geen AOW en u al wel dan zijn de bedragen:
met heffingskorting
zonder heffingskorting
Bruto
€. 1.576,54
€. 1.576,54
Loonheffing
€.
90,08
€. 293,67
ZVW-bijdrage €.
85,13
€.
85,13
Netto
€. 1.401,33
€. 1.197,74
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €. 25,56 en zonder vakantiegeld
(bruto €. 100,36 per maand)

-

U woont alleen (alleenstaand)
met heffingskorting
Bruto
€. 1.161,69
Loonheffing
€.
0,00

zonder heffingskorting
€. 1.161,69
€. 216,50

ZVW-bijdrage
Netto

€. 62,73
€. 1.098,96

€
€.

62,73
882,46

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €. 25,56 en zonder vakantiegeld
( bruto €. 70,26 per maand) Bijdrage ZVW is 5,4% van het bruto AOW-pensioen.

4.
Websites voor ouderen.
Bij het “GROS” in de stad Groningen, de landelijke ouderenbonden KBO/PCOB en SeniorWeb
kan men u van dienst zijn als het gaat om u te oriënteren op computergebied.
Ook SeniorenNet.nl beschikt over een uitgebreide en geavanceerde website voor de
doelgroep ouderen.
Op woensdag 13 september 2017 tussen 13.00 en 15.00 uur is er een informatie inschrijf in
de locatie van SeniorWeb: Buurtcentrum “de Semmelweisstraat 182 in de stad Groningen
Wonen en huur
De huur gaat voor velen op 1 juli weer iets omhoog. Hoeveel de huurverhoging is hangt af
van het inkomen per jaar, de leeftijd en de gezinsgrootte. Huishoudens die in totaal een
inkomen hebben tot €.
40.349 krijgen maximaal 2,8% huurverhoging. Is het
huishoudinkomen hoger, dan mag de huurverhoging zelfs maximaal 4,3 % zijn. Tenminste als
de huur niet hoger is dan
€. 710,68 per maand. Bij een hogere huur is er sprake van de vrije sector en is de
huurverhoging niet aan een maximum gebonden.
AOW’ers en gezinnen die uit tenminste 4 personen bestaan hebben van deze
inkomensafhankelijke huurverhoging geen last. Voor hen mag de huurverhoging maximaal
2,8% bedragen.
Bent u het met de huur niet eens (bij huren tot €. 710,68 per maand), dan kunt u met het
puntenstelsel uitrekenen of de bij u in rekening gebrachte huur correct is. Bij het
puntenstelsel telt niet alleen het aantal kamers en voorzieningen, ook de WOZ-waarde is van
belang. Bent u het met de aan u berekende huur niet eens, vraag dan de huurcommissie
(telefoon 1400) te bemiddelen.
Garantiebedragen.
Voor huizenkopers geldt dat de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie) per 1 januari
2017 een garantiebedrag (kostengrens) van €. 247.450. zonder EBV (Energiebesparende
Voorzieningen) en €. 259.700. met EBV.
Vanaf 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de woningwaarde. De koper
moet zelf de kosten kunnen betalen (Kosten Koper))
Pech voor lijfrente
Loopt de koopsompolis of lijfrenteverzekering af en moet je die omzetten in een uitkerende
lijfrente, dan is het vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om een zogenaamde knip in de polis
aan te brengen. Met deze knip was het mogelijk om eerst voor twee jaar af te spreken om
daarna tegen een (hopelijk) hogere rente het restbedrag in te zetten voor een uitkering.

De enige mogelijkheid om van een expirerende lijfrente een aantrekkelijke lijfrente te kopen
is te wachten tot de rente oploopt. Deze mogelijkheid bestaat voor de kopers van een nieuw
regime lijfrente (na 1992) tot vijf jaar, nadat de eerste AOW is ontvangen.

5.
Tenslotte
De CDA – Senioren Groningen zijn op provinciaal niveau actief. Zij bieden senioren in de
provincie Groningen een podium om hun ideeën, meningen en zorgen te delen. Het bestuur van
CDA – Senioren wil graag weten wat er in de provincie onder de CDA - ouderen leeft.

Denk dus mee, indien mogelijk. Loopt u ergens tegenaan. Heeft u ergens een mening over
en wilt u die met andere senioren delen bel dan met het in de aanhef aangegeven
telefoonnummer. Nog beter is te mailen naar: cdaseniorenboven50@gmail.com.
De Nieuwsbrieven kunnen interessant zijn en vragen bij u oproepen.
Groningen, juli 2017

