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Ouderen als doelgroep. 

In maart 2018 vinden in de meeste gemeenten verkiezingen plaats en beginnen de mensen 

aan het verkiezingsfront met het zoeken naar voedsel om de burgers van hun gemeente 

tevreden te stemmen. Afdelingsbestuurders werken aan een verkiezingsprogramma. En dat 

is geen gemakkelijk werk. In een verkiezingsprogramma wordt ervoor gezorgd dat de 

belangen van de mensen in de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd. 

Een belangrijke doelgroep onder de kiezers in de gemeente is veelal de oudere. Er is zelfs 

een partij die de benaming van deze doelgroep heeft aangenomen. Voor ouderen, als meest 

trouwe stembusgangers zal, naar verwachting in vrijwel alle partijprogramma’s, zeker ook 

het CDA, veel aandacht nodig zijn. Terecht, nu gemeenten zelf hebben bedacht dat zij 

dichter bij de burger staan, moet er aandacht voor zorg, bestrijding van eenzaamheid, 

armoede onder ouderen met een klein pensioentje, mantelzorg enz. daadwerkelijk uit het 

verkiezingsprogramma tevoorschijn komen. 

Daarnaast aandacht voor de hardnekkige werkloosheid onder oudere werknemers, ook iets 

waar de gemeenten ervoor moeten zijn. 

Het CDA stelt de mens centraal, ook ten aanzien van de behartiging van de belangen en de 

zorg voor ouderen. En wel vanuit respect voor de oudere generatie. Ouderen verdienen, als 

ze dat nodig hebben, die aandacht en goede zorg. En dit is belangrijk om dat in het 

verkiezingsprogramma te verwoorden. 
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Waarde van vrijwilligers. 

Vele gemeenten hebben wijkteams en buurtpastoraten. Hierin kunnen vrijwilligers een 

bijdrage leveren in de wereld van de zorg. Zo is er de mogelijkheid van regelmatig, als de 

oudere nog vitaal is, op huisbezoek te gaan en indien mogelijk als contactpersoon te 

fungeren. Vrijwilligers hebben geen formele positie in de gemeenten, en daarom wordt door 

de wijkteams verstrekte informatie vaak niet voldoende gedeeld met deze vrijwilligers. 

Jammer dit kan anders en moet anders! 

 

CDA Senioren op lokaal niveau opbouwen. 

Een doel dat zeker zonder meer moet worden bereikt. Het bestuur van CDA Senioren van de 

provincie Groningen heeft een paar afspraken gemaakt om dit doel te verwezenlijken. 

Zo is ingevoerd dat in de provincie oudere leden bezoek krijgen van een bestuurslid van 

CDA-S. Elk bestuurslid moet er per kwartaal tenminste 5 of 6 leden bezoeken. Het lid krijgt 

vooraf een brief waarin de komst wordt aangekondigd en telefonisch wordt een afspraak 

met het lid gemaakt. Er zijn 7 bestuursleden, wat betekent dat per kwartaal ongeveer 35 

leden bezoek van een CDA-bestuurslid krijgen.  

Daarnaast is afgesproken dat het bestuur van CDA-S twee keer per jaar ergens in de 

provincie gaat luisteren naar de (oudere) leden. Het blijkt nodig te zijn in de politieke 

wildernis waarin de oudere soms zijn of haar weg moet zoeken. 

 

Waardig ouder worden. 

Een redelijk felle discussie rond het (initiatief)voorstel van D66 over Voltooid Leven heeft 

CDA-Senioren landelijk aangezet tot het opstellen van een eigen notitie, waarin een betere 

definiëring en uiterste terughoudendheid wordt bepleit. 

Het initiatief van de ouderenbonden KBO-PCOB en Omroep Max om te komen tot een 

manifest heeft na de ChristenUnie ook de volledige steun van het CDA. 

Wij stellen voor om te investeren in levensbegeleiders. Mensen die bij ouderen op bezoek 

komen, levensvragen kunnen beantwoorden, een luisterend oor bieden en helpen waar 

nodig. 

Geestelijke verzorging is weleens een behoorlijke bezuinigingspost bij het rijk en de 

gemeenten, maar blijft wat het CDA betreft een essentieel onderdeel van verpleeghuiszorg 

en zorgnetwerken. 

Het ziet ernaar uit dat de behandeling van dit onderwerp in de komende regeerperiode lang 

op zich zal laten wachten. 

 

Lenny Geluk- Poortvliet gaat naar de Tweede Kamer. 

Geboren in 1943 in Kapelle-Biezelinge (Zeeland) hield mevrouw Geluk zich al ver voor de 

oprichting van het CDA met politiek bezig. Ze kent de wereld waarin senioren zich 

bezighouden. Zij zijn de groep waar ze bij hoort, die voor een groot deel het aanzien van het 

straatbeeld bepalen. Jong en oud hebben elkaar nodig. Zelf heeft ze 3x2=6 kinderen. In de 

landelijke CDA – Senioren kent men haar als lid van het Algemeen Bestuur, specialiteit 

Europese Senioren Unie (EVP). 
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Op de lijst voor de verkiezingen van het CDA kwam Lenny Geluk op de 20e plaats en gaat nu 

zitting nemen in de Tweede Kamer. CDA-S van Groningen heeft haar succes toegewenst.   

 

Ministers in nieuw kabinet van belang voor ouderen. 

Arie Slob, o.a. Media in portefeuille, kan (mede)bepalend zijn in de toekomst. 

Wopke Hoekstra,42 jaar Minister van Financiën. 

Wouter Koolmees, 40 jaar Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Bruno Bruins, 54 jaar Minister voor Medische Zorg. 

Hugo de Jonge, Vicepremier en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

 

Rente zeker niet voor 2019 omhoog. 

Dat uw rente op uw spaarrekening steeds zo laag is daarvoor moet u Mario Draghi van de 

Europese Centrale Bank(ECB) in de gaten houden. Hij blijft de financiële markten nog een 

hele tijd steunen met extreem ruim monetair beleid. Heel lang pompte hij wel 80 miljard, 

later 60 miljard per maand als een steunprogramma in de Europese financiële markt. 

Donderdag de 26e oktober bevond Draghi zich op de evenwichtsbalk voor een 

evenwichtsoefening. Hij moest aankondigen dat de ECB dit steunprogramma gaat afbouwen. 

Maar dat moest op zo’n manier dat er geen schokgolven op de financiële markt zouden 

ontstaan. Draghi loste het op door het steunprogramma te halveren naar 30 miljard per 

maand. Hij vertelde er nadrukkelijk niet bij wanneer de ECB zich terugtrekt van de markt. 

Tot en met december van dit jaar wordt maandelijks voor 60 miljard aan obligaties als steun 

opgekocht, daarna wordt het voor 30 miljard per maand. Na september 2018 zal Draghi er 

niet plotsklaps mee stoppen. De rente op staatsschulden van de eurozonelanden daalden 

evenals de euro en liepen de aandelenkoersen omhoog. De opkomende vraag is hoeveel op 

te kopen (staats) obligaties er nog zijn. En van welke landen wordt er nog verhoudingsgewijs 

meer schuld gekocht. Spanje en Italië komen in de lijst veel voor. Door het 

opkoopprogramma te verlengen schuift de ECB ook het moment dat de rente omhooggaat 

verder voor zich uit, zodanig zelfs dat de rente pas omhooggaat ver nadat het 

steunprogramma ten einde is. Dit kan betekenen dat de rente pas in het jaar 2019 omhoog 

kan gaan en mogelijk zelfs pas in het jaar 2010. 

Dit soort berichten stemmen niet vrolijk. 

 

 

 

Vertrouwen in de toekomst. 

Het bestuur van CDA – S heeft in haar oktober vergadering besloten, omdat uiteraard het 

regeerakkoord ook ter sprake kwam, speciaal aandacht te vragen voor de gevolgen van de 

invoering van de vlaktaks. Bijgaand treft de lezer een uiteenzetting aan hoe, cijfermatig 

vergeleken met het jaar 2017, de heffing van inkomstenbelasting en premieheffing in het 

jaar 2021 eruit zal zien. Hierbij is een conclusie gevoegd waarin de oudere wordt verteld 

hoeveel een oudere met een verzamelinkomen van €. 38.000. financieel per maand in het 

jaar 2021 kwijt is dan wel er beter van wordt. 
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De CDA Senioren provincie Groningen laten van zich horen. 

  

(CDA Senioren provincie Groningen 

(Vechtstraat 416 

(9725 CN Groningen 
(Telefoon :  050 – 5256049 

(E mail      :  cdaseniorenboven50@gmail.com 

 

 

Beste ouderen in de provincie Groningen en elders, 

 

Boven de 65 jaar ben je zeker oudere. 

Van de CDA Senioren in uw provincie Groningen mag u verwachten dat de gevolgen van het 

regeerakkoord redelijk nauwlettend door ons worden gevolgd. Het is een regeerakkoord dat 

tot stand gekomen is tussen 4 partijen, u kent ze ongetwijfeld, het CDA, de VVD, de 

ChristenUnie en tenslotte D66. Inmiddels is er een kabinet met 1 zetel meerderheid in de 

Tweede Kamer. De ouderen wensen de leden van dit kabinet de komende regeerperiode 

veel wijsheid toe 

 

Op allerlei manieren zijn in de pers de onderwerpen uit het akkoord breed uitgemeten en 

dat is hun goed recht. 

 

Wat je vrijwel niet onder ogen kreeg zijn de consequenties van de voorgestelde invoering 

van o.a. de zogenaamde vlaktaks, bedoeld wordt hier heffing van inkomstenbelasting en 

premieheffing op een andere manier.  

 

Er komen twee tarieven en voor ouderen drie, te weten 18,65%, 36,93% en 49,5%. Of dit tot 

een belastingverlaging voor ouderen leidt, zoals in het regeerakkoord staat, kunt u straks op 

een van de volgende bladzijden lezen. 
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De CDA Senioren hebben als slogan zich vooral druk te maken voor leden met een beperkt 

inkomen. In Nederland heb je 3 inkomenscategorieën, burgers met een gering inkomen, de 

mensen met een middeninkomen en de meer welgestelden 

De eerste groep heeft vooral onze aandacht met daarnaast de middeninkomens 

 

Nu naar het regeerakkoord en met name de heffing van inkomstenbelasting en 

premieheffing, na invoering van de vlaktaks.  

Let wel iedereen in Nederland moet, als hij of zij inkomen heeft, belasting en premies 

betalen, geen punt. 

 

De CDA Senioren hebben daarom de moeite genomen om een vergelijking op papier te 

zetten, waaruit zal blijken hoeveel inkomstenbelasting en premies een CDA-lid met een 

verzamelinkomen van €. 38.000. betaald in het jaar 2017 en vervolgens in het jaar 2021. 

Hierbij is een conclusie toegevoegd waarvan de CDA Senioren verwachten dat u deze goed 

bekijkt.  

 

Getracht is zo goed mogelijk de gevolgen te illustreren als gevolg van de te verwachten 

fiscale maatregelen van de invoering van het regeerakkoord tussen de 4 partijen. 

 

De premies ANW en WLZ zijn in het jaar 2021 in het tarief van 1e schijf van de vlaktaks 

verwerkt. Je moet wel erg diep in het regeerakkoord graven om dat te vinden.  Dus niet! 

 

Verder zijn bepaalde gevolgen van in het regeerakkoord voorgestelde maatregelen alleen 

nog maar in te schatten. In de hiernavolgende berekening zijn vele dan ook nog niet 

opgenomen en kunt u zelf wel invullen. 

 

U moet hierbij denken aan die mensen die het gepresteerd hebben, soms met dubbeltjes en 

kwartjes, hun hypotheek bijna of geheel af te lossen en nu “gestraft” worden met de 

intrekking van de Wet Hillen (toevoegen bij uw inkomen van het huurwaardeforfait).  

In het begin, zo staat in het regeerakkoord, zal het een gering financieel offer vragen, maar 

het voorstel neemt jaren in beslag. Spoedberaad tussen partijen op dit onderdeel vanwege 

verzet bij, ook CDA – leden, was nu al nodig!  

 

Ook de verlaging van de hypotheekrenteaftrek, als men een eigen woning met hypotheek 

heeft, zal de portemonnee er ieder jaar steeds een beetje dunner doen uitzien.  

Denk ook aan de steeds stijgende zorgpremies. 

Zo zijn er nog wel meer vermeldenswaardige onderwerpen, die geld gaan kosten. 

 

Op de volgende bladzijden is een vergelijking te lezen tussen de belastingheffing in het jaar 

2017 en vervolgens het jaar 2021, met daaraan toegevoegd onze conclusie(s). 

 

                         



 

6.                        Regeerakkoord 2017 – 2021 VVD, CDA, D’66 en ChristenUnie 

                                            

                                             “Vertrouwen in de toekomst “                                                          

 

          Vergelijking tarieven inkomstenbelasting met cijfers premie volksverzekeringen. 

 

Jaar             2017      Jaar                                               2 021 

----------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Verzamelinkomen    €  38.000                      € 38.000 

                                                                                =======                                                       ======= 

Tarief inkomstenbelasting: 

8,90      tot €. 19.982.  =  €.  1.778                              18,65% van €.34.404. =  €. 6.416. 

13.15% tot €. 34.130  =   -   1.860.                             36,93% van -.   3.596. =   -  1.328. 

40,80% tot €. 38.000  =   -   1.579.                                                     ----------        ---------               

      -------------                                                     €.38.000                                      

Totaal inkomstenbelasting     =   €. 5.217.                                                                         € 7.744.                                                              

 

Premie volksverzekering: 

AOW    tot €. 34.130.   =   -           0                                                                                     0 

ANW en WLz 9,75%                  =   -   3.327.                                                                                    0 

             

        -------------                                                                           --------- 

Blijft te betalen         €. 8.544.                                                                       €.  7.744. 

Heffingskorting 68 jaar                  -      705                                                                         -    2.176 

                                     ----------                                                                          ----------- 

Per saldo te betalen €.7.839.                                                                        €   5.568.                                                             

=======                                                                         ======= 

 

Het verschil in de te betalen inkomstenbelasting tussen 2017 en 2021 is minder te betalen 

een bedrag per jaar van €. 2.271. of te wel per maand een bedrag van €. 190.  

 

De heffingskorting uitgaande van de cijfers van 2017 is in 2021 €. 890. + de ouderenkorting 

€. 1.287. en wordt samen €. 2.176. Deze cijfers waren moeilijk in het Regeerakkoord te 

vinden. In een eerdere Nieuwsbrief zijn hierdoor onjuiste cijfers vermeld.   

 

De gegevens voor de tarieven inkomstenbelasting 2021 zijn opgenomen zoals verstrekt door 

het Team CDA. Daarbij werd niet aangegeven dat in de vlaktaks 1e schijf de premie ANW en 

WLZ zijn verwerkt, deze zijn in de bovenstaande berekening nu wel verwerkt.  

Vergeleken met de tarieven zoals deze voorkomen op de site van de Belastingdienst zijn 

deze als juist aan te merken. 

 

Conclusie: 

Verschil in minder te betalen inkomstenbelasting in vergelijking 2017 > 2021 €- 190 .  



Meer omzetbelasting over de directe levensbehoeften, kapper enz.                       -      25. 
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Meer energiebelasting                                 -      25. 

                                                                                                                                                 --------- 

Blijft:            €.-  140. 

Meer ziektekostenpremie, zeker als doorgaat wat in de pijplijn zit > 2021                -      50. 

Overige meerkosten door stijging van de prijzen                      -      40.  

                                       --------- 

Totaal minder uitgaven per maand naar schatting in 2021.                  €.    50. 

             ======= 

Hierin zijn de meerkosten van de afschaffing van de Wet Hillen (huurwaardeforfait) voor 

CDA en niet CDA leden die hun hypotheek geheel of bijna geheel hebben afgelost nog niet 

meegerekend. Ook is geen rekening gehouden met de voorstellen rond de verminderde 

aftrek hypotheekrente. Zie overigens verderop een concept berekening van een verschil in 

heffing inkomstenbelasting via de vlaktaks tussen 2017 en 2021. 

 

Tegen het voorstel afschaffing Wet Hillen is naar blijkt, ook in CDA-kringen veel verzet. 

 

Toegejuicht is de verlaging van de vermogenstoets van 8 naar 4% en de verhoging van het 

vrijgesteld vermogen naar €. 30.000. p.p. 

Onduidelijk is of het jaar van toetsing voor de toepassing van de vermogenstoets nog steeds 

2 jaar terug is.   

 

Ook zijn de extra uitgaven in verband met het eigen risico voor wel verzekerde zorgkosten in 

bovenstaande becijfering in bovenstaande berekening niet verwerkt. Voor veel CDA leden 

gaat het soms om honderden euro’s per jaar. 

 

Aftrek hypotheekrente 2017 en 2021: 

Verzamel inkomen in beide jaren €. 38.000. 

Verschuldigde belasting in            2017                     2021         Verschil. 

Hypotheekrente                      - €. 4.000.             - €. 4.000. 

Huurwaardeforfait                  +€. 1.650.             + -   1.320. 

      ----------    ----------- 

Inkomen wordt   €.35.650.               €.35.320 

     

Inkomstenbelasting   €.  7.586.                                               €.  6.754.                                         

Heffingskorting/Ouderenk.     -       705.                                                -    2.176. 

      ----------                                                  ----------- 

Per saldo te betalen                  €.  6.880.                                               €.  4.578.       €.  2.302. 

                                                       =======                                                =======       ======= 

Per maand minder te betalen                                €. 2.302.: 12 = €. 190. 

                                                                                                                    === 

De bedragen hypotheekrente en huurwaardeforfait zijn willekeurig gekozen. 
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Tenslotte: velen zullen er overheen lezen, maar op bladzijde 56 van het Regeerakkoord 

staat een voetnoot. Het gaat over een intensivering van het kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg van € 577 miljoen in het jaar 2018 oplopend naar circa 2,3 miljard in 

2021. Deze voetnoot wil zeggen dat de ruim 2.3 miljard extra middelen voor de 

verpleeghuizen reeds zijn ingeboekt, en daarom niet extra genoemd zijn in het  

Regeerakkoord. De middelen komen gewoon beschikbaar en zitten verwerkt in alle 

doorrekeningen. 

Vreemd is wel wat onder post 71 op bladzijde 59 vermeld staat: kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg, inclusief transitie-, uitvoerings- en implementatiekosten (al verwerkt bij 

Miljoenennota). Er worden getallen genoemd, maar niet in de totaaltelling meegenomen.   

                                                                                                                  ========== 

 De becijferingen voorkomende in deze nieuwsbrief zijn door het CDA-Team van de  

 Tweede Kamer, afdeling Voorlichting, gecontroleerd en aangepast. 

 

Het bestuur van de CDA Senioren van uw provincie Groningen is benieuwd naar uw conclusie. 

U kunt deze mailen naar ons emailadres: cdaseniorenboven50@gmail.com of een brief naar 

ons adres Vechtstraat 416 9725 CN Groningen t.a.v. mevrouw M.H.van der Kramer. 

 

Groningen, oktober 2017. 
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