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Deze miljoennota 2019 is de eerste die volledig onder verantwoordelijkheid 

van het kabinet Rutte III valt en naar 50PLUS hoopt ook de laatste. Wat ons 

opvalt is het gegoochel met cijfers en een weersverwachting die volgens het 

patent van eerdere kabinetten Rutte juichend op Prinsjesdag naar buiten 

worden gebracht en later zonder een spier te verrekken naar beneden worden 

bijgesteld. We zouden het uit de mond van de minister van Financiën zelf nog 

eens willen horen: Wat was er in 2017 aan meer koopkracht beloofd. En wat 

bleek het feitelijk resultaat. Klopte het dat er voorspeld werd dat 90% van alle 

Nederlanders erop vooruit zouden gaan en klopte het dat ongeveer de helft 

van de Nederlanders er op achter uit is gegaan? Kan de minister nog eens de 

juiste cijfers vooraf en achteraf geven? En hetzelfde graag voor 2018 voor zover 

nu bekend. Over 2019 is uiteraard nog weinig uit de praktijk te halen maar 

handhaaft het kabinet zijn trotse aankondiging dat 96% van de gezinnen er in 

doorsnee 1,5% op vooruit zullen gaan en dus 500 euro meer beschikbaar 

inkomen hebben op jaarbasis ? De economische groei, in 2018 en 2019 tussen 

de 2,5 en 3%, wordt die billijk aan iedereen gelijk toebedeeld? Het NIBUD heeft 

vastgesteld dat de gepensioneerden de afgelopen tien jaar liefst 15% indexatie 

is onthouden. Erkent de minister dit cijfer en wat doet hij er aan of zegt hij: 

jammer, maar zo is het nu eenmaal. Ook de helft van de CDA-kiezers die nog 

niet is weggelopen, heeft recht op een duidelijk antwoord. Wat opvalt is dat de 

minister, bij voorbeeld bij de vragenbeantwoording Tweede Kamer 1 oktober, 

als hij spreekt over de BTW verhoging van 6 naar 9% wat voor een gemiddeld 

gezin een lastenverzwaring is van 25 euro per maand, hij het heeft over een 

klein beetje omhoog en het wordt een beetje duurder. Nee, voor mensen met 

een klein en opnieuw niet geïndexeerd pensioen is 25 euro niet een klein 

beetje maar een gevoelige financiële klap. Er is een overeenkomst en een 



verschil tussen de illusionist Hans Klok en deze eveneens virtuoze minister 

Hoekstra. Hans Klok weet op het podium de zakken van zijn gasten te rollen 

zonder dat ze in de gaten hebben hoe dat te werk gaat. Het verschil tussen 

hem en deze minister is dat de minister openlijk laat zien hoe hij het doet. 

Een punt dat bij de Algemene Politieke Beschouwingen in deze Kamer is blijven 

hangen en doorverwezen werd naar vandaag, is de lagere netto vakantie 

uitkering die AOW’ers in 2018 en 2019 voor de kiezen krijgen. Een 

alleenstaande AOW’er kreeg dit jaar netto 15 euro minder vakantiegeld, 

AOW’ers met een partner 22 euro. Ongeveer drie miljoen mensen werden 

hierdoor getroffen als gevolg van een belastingontwikkeling. Geen echte 

beleidskwestie maar zoals de hoofdredacteur van de Geldgids  van der Heijden 

in de Volkskrant schreef, een gevolg van de voortdenderende 

overheidsmachine. Een pure mechanische handeling die hij een blunder noemt. 

Op termijn wordt het probleem opgelost door de omschakeling naar minder 

belastingschijven maar ook volgend jaar mei zullen de AOW’ers minder 

vakantiegeld krijgen dan in 2017. Kan de regering meedelen om hoeveel euro 

het netto gaat in mei 2019  en of en hoe dit gecompenseerd kan worden. 

Een ander punt is de belastingdienst. Op vragen van het 50PLUS Tweede 

Kamerlid van Rooijen antwoordde minister Hoekstra dat de problemen bij de 

belastingdienst groot, complex en hardnekkig zijn. En met een moment van 

grote helderziendheid voegde hij hieraan toe: Ik kan niet uitsluiten dat er nog 

nieuwe problemen zullen zijn. Afgelopen vrijdag berichtte De Telegraaf 

prominent dat er tientallen medewerkers van oplichting van de fiscus worden 

verdacht. Vijftien medewerkers zouden inmiddels ontslagen zijn en verder 

lopen er nog 20 onderzoeken. Kan de minister of de staatssecretaris hierover 

nadere informatie geven en deze berichtgeving bevestigen? Is een dergelijke 

omvangrijke fraude ooit eerder bij de belastingdienst voorgekomen en worden 

de schuldigen gelijk met gewone burgers gebeurt, beboet en eventueel 

strafrechtelijk vervolgd? Wat vindt de minister van het feit dat de alom erkende 

puinhoop bij de belastingdienst is ontstaan en heeft voortgeduurd onder het 

zevenjarig bewind van een en dezelfde premier? 

50PLUS pleit in totaliteit voor een ander beleid. Ik noem nog een paar 

voorbeelden. Nu brengen de AOW’ers elk jaar een groter deel van de AOW op. 

Gepensioneerden betalen een hoge inkomensafhankelijke zorgpremie. Voor 



werknemers wordt die betaald. De grote belastingverlaging van 5 miljard is 

bijna geheel naar de werkenden gegaan en niet over alle Nederlanders eerlijk 

verdeeld. 50PLUS wil maatregelen en heeft een initiatiefvoorstel ingediend om 

indexatie van de pensioenen weer mogelijk te maken en de dreigende 

kortingen eind volgend jaar te voorkomen. Aan het stelselmatig en jarenlang 

durende beleid waarbij ouderen er financieel bij inschieten dient een eind te 

komen. Maar gevreesd moet worden dat dit alleen kan als er een ander kabinet 

komt. Bovendien heeft 50PLUS het beste met Europa voor, reden waarom wij 

een eventuele kandidatuur van premier Rutte voor een post in Brussel van 

harte zullen steunen. 

Tot slot nog een opmerking over dit debat in de Eerste Kamer. De fracties van 

de coalitie zijn in de Senaat niet gebonden aan het regeerakkoord, maar bij alle 

belangrijke onderwerpen zoals ook bleek bij het schrappen van het 

referendum, zijn er kennelijk geen zelfstandig denkende Senatoren meer in 

huis. De Duivesteijnen lijken uitgestorven. Dat maakt deze debatten 

oninteressant en te vrezen is dat daar pas na maart volgend jaar als de 

veranderde zetelverdeling in de nieuwe Eerste Kamer bekend wordt, 

verandering in zal komen 


