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De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. 
 

Algemeen. 
 

Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. 
Het besteedbaar inkomen is wat er overblijft van het bruto inkomen na allerlei verplichte afdrachten en 
bijtellingen zoals belastingen, toeslagen, zorgkosten etc. 
Als de inkomens voor 2017 en 2016 worden vergelijken dan kan het bruto en zelfs het besteedbare 
inkomen hetzelfde of zelfs hoger zijn in 2017 dan in 2016, maar dat betekent niet dat er met dat inkomen in 
2017 hetzelfde of meer kan worden gekocht dan in 2016. 
Er is ook inflatie in 2017, waardoor de koopkracht van het besteedbare inkomen minder is dan in 2016.  
De inflatie in de periode 2008-2016 bedroeg 12,3% en dat is gemiddeld 1,46% per jaar. 
De inflatie was in 2016 erg laag namelijk 0,3%, maar was in december al opgelopen naar 1%. 
Voor 2017 wordt een inflatie van 1% verwacht (CPB), maar was in januari al 1,7% en kan dus hoger worden.  
Op termijn wordt gestreefd naar een inflatie van 2% per jaar.  
De indexatie is bedoeld als compensatie van de inflatie.  
Sinds 2008 is er niet geïndexeerd en er is ook nog 3,5% gekort waardoor het bruto pensioen 17,25% in 
waarde is verminderd. 
Dat is echter niet het koopkrachtverlies zoals we hierna zullen zien. 
De koopkracht wordt niet alleen beïnvloed door de inflatie maar ook door overheidsmaatregelen zoals 
fiscale veranderingen en toename van de zorgkosten. 
Bij gelijkblijvend of afnemend inkomen is er meestal ook een positieve bijdrage, de belastingdruk neemt af. 
 
De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald.  
Ouderen met alleen een AOW-uitkering zagen hun koopkracht in die periode nog toenemen met 1% - 4%, 
doordat de AOW-uitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en de cao-loonstijging volgt.  
Het aanvullend pensioen wordt echter al jaren niet geïndexeerd en is zelfs met 3,5% gekort. 
 
Voor kleine pensioenen is de koopkrachtdaling nog gering, omdat de bijdrage van de AOW-uitkering, 
relatief groot is. 
Bij grotere pensioenen neemt de invloed van de AOW-uitkering af en gaat het koopkrachtverlies van het 
pensioen steeds meer overheersen. 
Bij de berekening van de koopkrachtmutatie worden de volgende invloeden meegenomen: 
-- inflatie 
-- Indexatie resp. korting 
-- de belastingheffing in box 1 
-- alle heffingskortingen 
-- de verplichte zorgkosten zoals  nominale premie, verplicht eigen risico, inkomensafhankelijke bijdrage    
    zorgkosten en de zorgtoeslag. 
 
De koopkrachtmutatie zoals hier berekend is beperkt tot bestanddelen die inkomensafhankelijk zijn en niet 
individueel bepaald zijn. 
Zo zit de invloed van huurtoeslag, eigen bijdragen in verzorgingskosten en hypotheekrente niet in de 
berekening omdat die sterk afhankelijk zijn van de individuele situatie.   
Ook de gevolgen van het vervallen van de ouderentoeslag in box 3 in 2016 zit niet in de berekening 
verwerkt omdat die mede bepaald wordt door de individuele vermogenssituatie.  
Door het vervallen van de de ouderentoeslag kan het zelfs voorkomen dat het recht op huurtoeslag of het 
recht op de zorgtoeslag is komen te vervallen. 
In al die gevallen zal het koopkrachtverlies groter zijn dan hierna is berekend en kan zelfs  oplopen tot  
meer dan 30%, afhankelijk bijvoorbeeld van de hoogte van de huurtoeslag die men kwijtraakt. 
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In de periode 2008 - 2016 loopt het koopkrachtverlies op tot 12%-14%, afhankelijk van de hoogte van het 
inkomen.  
Dat koopkrachtverlies wordt niet alleen veroorzaakt door het niet indexeren van het pensioen en de 
pensioenkorting, maar ook door overheidsmaatregelen. 
Afhankelijk van de hoogte van het pensioen is 2% tot 6% koopkrachtverlies het gevolg van 
overheidsmaatregelen. 
 
 Toelichting bij de berekening. 
 
Bij de berekeningen is uitgegaan van volgende: 
-- De koopkracht wordt berekend voor het pensioeninkomen, bestaande uit een volledige AOW-uitkering     
    en het aanvullende pensioen van het pensioenfonds van Thales.  
-- De berekening wordt uitgevoerd voor 3 typen huishoudens, de alleenverdiener (AV) met een partner, die  
   wel een volledige AOW-uitkering heeft maar geen pensioen, de tweeverdiener (TV), beiden met volledige    
   AOW-uitkering en beiden met een pensioen en de alleenstaande (AS) met een volledige AOW-uitkering.  
-- De aanvullende pensioenen bij de tweeverdieners verhouden zich als 3:1.  
-- De koopkrachtverandering wordt alleen berekend voor inkomen in box 1.  
 
 De volgende zaken zitten niet in deze standaard berekening en leiden tot extra koopkrachtverlies: 
-- De inflatie is gebaseerd op de consumenten prijsindex alle huishoudens (CPI-AH) en is hetzelfde voor  
    jongeren en voor ouderen. 
    Voor ouderen is de inflatie echter wat hoger dan voor jongeren. 
-- Extra kosten die afhangen van de individuele situatie zitten niet in de berekening. 
 
De resultaten van de berekening worden grafisch en in tabelvorm weergegeven 
De koopkrachtmutatie geeft aan wat meer of minder met het inkomen kan worden gedaan.  
In de grafiek is op de verticale as de koopkrachtverandering in procenten afgezet en op de horizontale as is 
het aanvullende pensioen afgezet, het nulpunt is precies een AOW-uitkering voor een koppel of voor een 
alleenstaande. 
De koopkrachtmutatie is berekend voor AOW+pensioen in inkomensstappen van € 500,-. 
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De koopkrachtontwikkeling in 2017 (Grafiek 1 en Tabel 1). 
 
 

In grafiek 1 is de koopkrachtmutatie voor 2017 weergegeven voor verschillende aanvullende pensioenen. 
In tabel 1 is vooreen aantal pensioenen de koopkrachtmutatie weergegeven in  € per maand. 
 

Grafiek 1. Koopkrachtontwikkeling Thales gepensioneerden in 2017. 

 
AV=Alleenverdiener is gepensioneerde met partner met alleen AOW-uitkering.  
TV=Tweeverdiener, beiden met AOW-uitkering en aanvullend pensioen. 
AS=Alleenstaande  
Op de as is het aanvullend pensioen afgezet, maar de koopkrachtmutatie is berekend voor AOW+ aanvullend pensioen. 

 
Tabel 1. Koopkrachtontwikkeling in 2017 in € per maand.  
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De koopkrachtontwikkeling in de periode 2008 - 2016. 
 

In grafiek 2 is de cumulatieve koopkrachtmutatie grafisch weergegeven in de periode 2008 t/m 2016. 
Berekend voor verschillende inkomens in inkomensstappen van € 500,-. 
In tabel 2 is vooreen aantal pensioenen de koopkrachtmutatie weergegeven in  € per maand. 
 

Grafiek 2. Cumulatieve koopkrachtontwikkeling Thales gepensioneerden in 2008 - 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
Tabel 2. Cumulatieve koopkrachtontwikkeling in 2008-2016 Thales gepensioneerden in €/mnd. 
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De koopkrachtontwikkeling in 2008-2016, vergelijking gepensioneerde en werkende. 
  

In grafiek 3 wordt de koopkrachtontwikkeling vergeleken voor een werkende, leeftijd 46 jaar in 2008, en de 
gepensioneerden. De werkende is berekend exclusief kinderen. 
NB: Voor een goede vergelijking wordt hier op de horizontale grafiek-as niet het aanvullend pensioen 
weergegeven maar het totale inkomen. Ook in de linkerkolom in tabel 3 staat nu het totale inkomen. 
 

Grafiek 3. Vergelijking koopkrachtmutatie werkende en gepensioneerde Thales 2008-2016. 
   

 
Tabel 3. Cumulatieve koopkrachtontwikkeling in 2008-2016.  
               Vergelijking werkende en gepensioneerde Thales. 

 
 
Volledige AOW-uitkering paren in 2008 bedroeg € 17.558,-, inclusief vakantiegeld en MKOB. 
Volledige AOW-uitkering alleenstaande in 2008 bedroeg € 12.718,-, inclusief vakantiegeld en MKOB. 


