Prognose van het Centraal Plan Bureau (CPB):
“Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan”
De toekomst echt voorspellen kunnen we natuurlijk niet, maar niets doen lost
ook niets op. Daarom is het van belang om middels scenario’s proberen aan te
geven wat effecten kunnen zijn van maatregelen, bijvoorbeeld op
financieel/economisch gebied. Het CPB heeft daartoe een eerste poging
gedaan voor de periode tot en met 2025. Dit heet de middellangetermijnverkenning (MLT). Deze eerste poging gaat uit van wat nu bekend is en
verwacht wordt, zonder nieuw beleid, maar wel met aannames over de
uitwerking van pensioenakkoord en klimaatakkoord.
Dit vormt het Basisscenario.
Een belangrijk verhaal, zeker ook voor de politiek, omdat wordt aangegeven
wat in de komende kabinetsperiode (bij ongewijzigd beleid) verwacht kan
worden op het gebied van Begroting, Werkgelegenheid, Lonen, Prijzen (inflatie)
en Koopkracht. Ongewijzigd beleid betekent bijvoorbeeld dat uitgegaan wordt
van de huidige rekenrente-methodiek.
En de uitkomst is niet zo gunstig, zeker niet voor gepensioneerden. Laten we
dit opvatten als een waarschuwing!
Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen goed volgen en blijven wij in overleg
hierover met de overheid.
Prognose in de MLT over de gemiddelde (mediane) koopkracht alle
huishoudens in de periode 2022-2025
Deze zal naar verwachting dalen naar nul.
Dit komt doordat de beperkte stijging van de reële cao-lonen teniet wordt
gedaan door o.a. hogere zorgpremies en lastenverzwaring in de belastingen
(box 1).
Koopkrachtdaling verwacht voor (meeste) gepensioneerden in de periode
2022-2025
Omdat de lonen niet veel stijgen, zal ook de AOW niet veel stijgen, maar
waarschijnlijk nog net iets meer dan de inflatie (de cpi, oftewel de prijsindex).
In de raming is het pensioenakkoord verwerkt. Maar de rente zal naar
verwachting zeer laag blijven, en dus blijven de dekkingsgraden onder druk, en

zullen de meeste gepensioneerden te maken krijgen met geen of beperkte
indexering. En bij een aantal fondsen zelfs nominale verlaging van de
aanvullende pensioenen. Zo verwacht het CPB dat diverse grote fondsen (zoals
ABP, PFZW en de Metaalfondsen) een jaarlijkse korting van ongeveer 2,5 % per
jaar zullen moeten doorvoeren gedurende de jaren 2021-2023.
En “last but not least”: de zorgkosten zullen verder stijgen. (N.B. De hogere
zorgpremies en hoger Eigen risico zitten niet in de cpi, maar wel in de
koopkrachtcijfers!).
Dus dat wordt een negatief toekomstig totaalplaatje!!
Zie de onderste (roze) lijn in onderstaande grafiek. Die geeft aan, dat de
mediane statische koopkracht voor gepensioneerden in de periode 2022 –
2025 voor wat hogere inkomens gaat afnemen met 0,7% per jaar. (Mediaan wil
zeggen: 50% heeft een grotere daling, en 50% heeft minder daling, of is voor
een kleine groep nog positief).
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