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Bijna ieders koopkracht krijgt een tik. 
Gepensioneerden met goed pensioen leveren meeste in 
an onze verslaggever Gijs Herderscheé- Volkskrant, DEN HAAG 15 juni 2012 

De koopkracht van vrijwel iedereen krijgt volgend jaar (2013) een tik.  
Gemeten over de periode tot 2017 blijft de koopkracht wel gelijk.  
In 2013 gaan twee groepen er iets op vooruit: alleenstaande ouders met goed inkomen en 
samenwonende gepensioneerden met klein pensioen. 
 

 
Dit blijkt uit de berekeningen die het Centraal 
Planbureau donderdag 14 juni 2012 heeft 
gepubliceerd. Het CPB gaat ervan uit dat alle 
maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 
van VVD, CDA, D66, GroenLinks en 
ChristenUnie doorgaan. Sinds 2009 daalt de 
koopkracht. Volgend jaar gaat de helft van de 
huishoudens er minstens 0,75 procent op 
achteruit.  
De andere helft levert minder in. 
 
Een stortvloed aan maatregelen heeft in 2013 
jaar gevolgen voor de inkomens.  

Zo gaat de btw op 1 oktober 2013 omhoog, 
wordt belasting geheven op de vergoeding 
voor forensen, worden de lonen bij de 
overheid bevroren en gaat het eigen risico in 
de zorgverzekering omhoog.  
Dat laatste, treft volgens het CPB alleen 
midden- en hoge inkomens.  
 
De laagste inkomens worden volgens het CPB 
'ruimschoots gecompenseerd' via verhoging 
van de zorgtoeslag.  
De btw-verhoging wordt na 2013 geleidelijk 
gecompenseerd door lagere 
inkomstenbelasting.  
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Door dergelijke maatregelen blijft de 
koopkracht volgens huidige plannen tot 2017 
gelijk. 
 
Zoals het er nu uitziet, gaan gepensioneerden 
met een goed pensioen volgend jaar het 
hardst op achteruit. Dat kan oplopen tot 3 
procent. De meeste pensioenen worden 
volgend jaar bevroren en er zijn meer dan 
honderd pensioenfondsen die hebben 
aangekondigd per 1 april 2013 de pensioenen 
te moeten verlagen. 
 
De koopkrachtcijfers zijn uiterst onzeker.  
Dat ligt aan drie dingen. 

(1) Om te beginnen gaat het CPB ervan uit dat 
alle plannen uit het begrotingsakkoord 2013 

doorgaan. Of dat zo is, is nog de vraag. Het 
kabinet komt pas na de verkiezingen met een 
voorstel over de forensenbelasting. Het is nog 
maar de vraag of de nieuwe Tweede Kamer 
daar nog mee instemt. 
 
(2) Daarnaast komt een nieuw kabinet met 
nieuwe plannen. Beleid waar het CPB nu mee 
rekent gaat misschien niet door of er komen 
plannen bij. Daardoor is de stelling dat er per 
sado tot 2017 koopkrachtbehoud is, zo als het 
CPB nu becijfert, erg onzeker. 
 
(3) Tenslotte wekken de koopkrachtcijfers de 
schijn van exactheid. De cijfers geven vooral 
de richting aan. 
 

 

 


