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Koopkracht van gepensioneerden: twee roze olifanten in 

de (Tweede) Kamer 

 
Heel Nederland heeft een prijs betaald voor de financieel-economische crisis die 

in 2008/2009 begon. Maar waar de meeste crisismaatregelen uit die tijd al lang 

zijn beëindigd, hebben de opeenvolgende kabinetten van premier Rutte (VVD-

CDA; VVD-PvdA; VVD-CDA-D66-CU) de schade voor gepensioneerden gewoon 

onafgebroken laten oplopen. Inflatie zonder compensatie is een 

sluipmoordenaar voor de koopkracht. De pensioenen zijn non-stop en 

genadeloos aangepakt, terwijl de reserves van pensioenfondsen juist tot 

astronomische hoogte zijn gestegen. Daar bovenop kwamen de discriminerende 

heffingskortingen. Werk, werk, werk klinkt het nu al jaren in Den Haag; aan Een 

leven lang gewerkt hebben de meesten van u duidelijk minder boodschap. 

 

Neem David van de Brink, een weduwnaar van 77 jaar uit Den Haag. Twaalf jaar geleden 

is hij met pensioen gegaan, na 44 jaar te hebben gewerkt als vrachtwagenchauffeur en 

later als buschauffeur. Hij heeft een AOW voor alleenstaanden van circa 1.300 euro bruto 

per maand en een aanvullend pensioen van 700 euro bruto per maand.  

Door de bevriezing van pensioenen, is David sinds 2009 elk jaar ongeveer 2% inflatie 

compensatie kwijtgeraakt. Het minimumloon is wel verhoogd en zijn daaraan gekoppelde 

AOW ook. Maar David heeft 0% verhoging van zijn aanvullend pensioen gekregen en dat 

scheelt hem inmiddels al 150 euro per maand, of 1.800 euro per jaar.  

 

Maar daarnaast hebben de kabinetten van Mark Rutte met steun van uw Tweede Kamer 

nog een andere sluipmoordenaar voor de koopkracht van gepensioneerden ingezet: de 

ontwikkeling van heffingskortingen, korting op belasting dus. Sinds het lenteakkoord van 

2012 is de maximale arbeidskorting voor werkenden met bijna 2.600 euro omhoog 

gegaan. Gepensioneerden zijn afgescheept met een verhoging van de ouderenkorting 

met 940 euro. Een verschil van 1.500 euro per jaar. Dat is bijna net zoveel als de schade 

die David inmiddels ondervindt van de bevriezing van de aanvullende pensioenen.  

 

Als volksvertegenwoordigers lijkt u de twee roze olifanten in de Kamer niet te (willen) 

zien, ook al hebt u ze daar zelf ooit helpen neerzetten. Maar voor onze David 

veroorzaakten deze giganten een voortdurende en jaarlijks groeiende koopkrachtkloof 

die thans al is opgelopen naar 1.800 + 1.500 = 3.300 euro per jaar ten opzichte van zijn 

nog werkende oud-collega op de stadsbus; 3.300 euro op een bruto jaarinkomen van nog 

geen 25.000 euro! Het pensioenakkoord belooft compensatie na 2027. De nu 77-jarige 

David hoopt dat hij er dan nog bij is. 

 

’s-Hertogenbosch, Prinsjesdag 2021 

 

KBO-Brabant, zelfstandige seniorenvereniging van 125.000 leden 

 

 

Bijlage: roze olifant 1 en 2 
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Roze olifant 1 
 

12 jaar 0% indexatie van aanvullend pensioen 
 
  
 
  

Aanvullend pensioen 
David in € 

Jaarlijkse 
stijging in € 

Pensioenkapitaal 
Nederland in € 1 

Jaarlijkse 
stijging in € 

2009 700   663.000.000.000   

2010 700 0 747.000.000.000 84.000.000.000 

2011 700 0 802.000.000.000 55.000.000.000 

2012 700 0 916.000.000.000 114.000.000.000 

2013 700 0 951.000.000.000 35.000.000.000 

2014 700 0 1.133.000.000.000 182.000.000.000 

2015 700 0 1.148.000.000.000 15.000.000.000 

2016 700 0 1.265.000.000.000 117.000.000.000 

2017 700 0 1.338.000.000.000 73.000.000.000 

2018 700 0 1.322.000.000.000 -16.000.000.000 

2019 700 0 1.554.000.000.000 232.000.000.000 

2020 700 0 1.679.000.000.000 125.000.000.000 

2021 700 0 1.725.000.000.000 46.000.000.000 

2022 700 0     

Totaal    0   
 

1.062.000.000.000 

 
 

Roze olifant 2 

 

Discriminatie gepensioneerden via heffingskortingen 
 
  
 
  

Maximale 
arbeidskorting in €  

Stijging in € 
Maximale 

ouderenkorting in € 
Stijging in € 

2012 1.611   762   

2013 1.723 112 1.032 270 

2014 2.097 374 1.032 0 

2015 2.220 123 1.042 10 

2016 3.103 883 1.187 145 

2017 3.223 120 1.292 105 

2018 3.249 26 1.418 126 

2019 3.399 150 1.596 178 

2020 3.819 420 1.703 107 

2021 4.205 386 1.703 0 

2022 ???! ???! ???! ???! 

Totaal   2.594   941 

 

 
1 https://www.dnb.nl/statistieken/data-zoeken/#/details/belegd-vermogen-voor-risico-

pensioenfondsen/dataset/ce25fdaa-83ad-4299-98dd-04afc07ce9d3/resource/2f7657fd-231b-4b6d-9b1c-

3b11c060ad95 


