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COLUMN – Zaterdag Live 12 januari 2019 - Columnist: Henny van der Most 
 
BTW-verhoging 
 
De BTW is verhoogd, tenminste het lage tarief. Dit betekent dat de primaire levensbehoeften zoals 
boodschappen, medicijnen, kapper duurder worden. Volgens het kabinet heeft dit geen invloed op de 
koopkracht omdat tegelijk de inkomstenbelasting verlaagd wordt. Allemaal leuk en aardig maar hoe zit dit voor 
het niet werkend deel van Nederland?  Hoe voelen die het in de portemonnee? 
Hoewel ook de bijstandsnorm en de zorgtoeslag per 1 januari omhoog gingen compenseert dit nauwelijks de 
stijging van BTW en zorgkosten. 
Daarnaast volgt nog een sterke stijging van de gasprijs, en niet te vergeten de reguliere prijsstijgingen van 
andere vaste lasten en boodschappen. Het zal nog even duren eer de realistische koopkracht plaatjes 
uitkomen maar ik vrees met grote vreze dat minima en ouderen er weer op achteruit zullen gaan. 
Er is nog een grote groep mensen die in de gevarenzone zit, mensen die niet in de koopkrachtplaatjes 
voorkomen, de mensen met schulden. Die leven voor een groot deel op een vast leefgeld dat de afgelopen 
jaren nog nooit verhoogd is door de budgetbeheerders en bewindvoerders. 50 euro per week voor een 
alleenstaande en 70 euro per week voor een meerpersoonshuishouden en dat is het. 
In heel Nederland betreft dit ongeveer 1,1 miljoen huishoudens, huishoudens die zich maar staande moeten 
zien te houden zonder dat er ook maar 1 cent bestedingsruimte bijkomt. Met een beetje geluk gedurende 3 
jaar maar de overgrote meerderheid van deze gezinnen komt nooit door een schuldhulptraject heen en voor 
hen geldt levenslang. 
Een effectievere schuldhulpverlening wordt door de overheid keer op keer beloofd maar de 
belastingmaatregelen die hier haaks op staan worden sneller ingevoerd. 
 
Er is nog een aspect aan de BTW-verhoging, veel winkeliers en andere ondernemers  hebben in december al 
prijsverhogingen doorgevoerd. Juist producten in de lagere prijsklasse zijn omhoog gegaan de BTW-stijging 
komt daar nog eens bovenop. Groenten en fruit zijn fors omhoog gegaan wegens de droge zomer, andere 
producten wegens duurzamere productiemethoden en ga zo maar door. De zwemabonnementen zijn met 6% 
gestegen. 
 
Alles bij elkaar ziet het echte koopkrachtplaatje aan de onderkant van de samenleving er niet rooskleurig uit. 
Een grote groep mensen zal zich moeten aanpassen aan nog minder, aan nog meer overleven in plaats van 
leven. Het aantal gezinnen dat net over de rand valt richting diepe armoede zal stijgen. 
 
Het gaat goed met de Nederlandse economie, de lonen kunnen stijgen, het aandeel van uw inkomen dat 
direct of indirect richting de overheid gaat stijgt ook. En in die indirecte belastingen zit hem de crux, In 
tegenstelling tot de inkomstenbelasting is de druk van de indirecte belastingen als btw en accijnzen het hoogst 
bij de lagere inkomens. Ze betalen relatief veel aan deze verbruiksbelastingen, met name doordat zij hun 
inkomen vaak goeddeels uitgeven.  
 
De BTW-verhoging daalt het hardst neer bij de laagste inkomens en nog harder bij mensen met schulden. 
Hierdoor wordt ook de tweedeling in onze maatschappij groter en daar kan geen koopkrachtplaatje iets tegen 
doen. 


