Geachte Kamerleden,
Dank dat ik hier mag inspreken namens onze kwart miljoen leden. Ik kan u
vertellen: de Wet-Hillen maakt heel wat los in onze achterban.
Zomaar een mail die KBO-PCOB laatst kreeg:

Blijde gezichten op het Binnenhof. Eindelijk is er dan een coalitie. Na
meer dan 200 dagen vergaderen blijkt dat ouderen vooral de klos zijn.
Het toppunt van vooral ouderen uitzuigen is het afschaffen van de wet
Hillen. De nieuwe coalitie geeft meer geld uit aan werkenden,
bedrijfsleven, belastingverlaging, etc., dan dat ze eigenlijk kan
uitgeven en daar moet iets op worden gevonden: de eigen huisbezitters.
Het zijn vooral de senioren geweest die door werken en sparen hun trotse
woningbezit schuldenvrij wilde maken. 10 jaar geleden beloonde de
regering eindelijk degenen die weinig of geen schuld hadden op hun eigen
woning; dat scheelde de staat aftrek op woningschuld. U zorgt er nu voor
dat degene die goed hebben afgelost worden gestraft door een boete. U
moet zich diep schamen. Schulden hebben loont dus weer! Vooral de ouderen
die een eigen woning hebben zijn de klos! De regering stimuleert om zolang
mogelijk in de woning te blijven wonen, zodat ze zolang mogelijk senioren
kan uitzuigen met de nieuwe regel.

Deze meneer staat niet alleen in zijn mening en in zijn gevoel. Ons grote bezwaar
tegen deze wet is tweeledig. We vinden het ten eerste onrechtvaardig en
inconsistent dat de overheid tien jaar geleden werk ging maken van het aanpakken
van de grote Nederlandse particuliere schuldenlast vanuit eigenhuizenbezit. Dit na
talloze waarschuwingen vanuit onder meer het IMF en de Europese toezichthouder
ESRB. De vijftigers, zestigers en zeventigers van nu hebben in tientallen jaren netjes
hun hypotheek afbetaald, als investering in hun toekomst, en daarmee hun bijdrage
geleverd aan het vergrote van onze financiële weerbaarheid. In plaats van het
belonen van deze spaarzaamheid en discipline, ervaren onze leden het afbouwen
van de Wet-Hillen als een boete; naast zeer onrechtvaardig ook zeer onverstandig.
Ten tweede, en dit horen we dagelijks terug – waar we ook komen, richt ook het
beleid van de nieuwe regering zich grotendeels op werkenden. Ook nu de economie
aantrekt en er financiële ruimte ontstaat.

Veel ouderen hebben er begrip voor dat iedereen moet inleveren als er economische
tegenwind is in Nederland. Maar nu de economische indicatoren allemaal in het
groen staan, lijkt de ruimte vooral te worden gegeven aan bedrijven. En aan
werkenden; de koopkracht van die groep stijgt tweemaal zo hard als die van
gepensioneerden: het CPB ziet een stijging van 1,4% ten opzichte van 0,7%.
En dat steekt. De meeste aanvullende pensioenen zijn bevroren in 2009, de
zorgkosten en -premie nemen rap toe… juist nu de Wet-Hillen juist een bepaalde
leeftijdsgroep in onze samenleving onevenredig raakt, kan ik u zeggen dat die
groep al tien jaar ervaart de lasten van de crisis onevenredig te moeten dragen.
Ik vraag u daarom met klem: houd de Hillen-aftrek in stand.

