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Mevrouw drs. C.J. Schouten 
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Betreft: Dringend verzoek tot gesprek seniorenorganisaties 

 

Geachte mevrouw Schouten, 

 

Onlangs sprak een aantal van ons tijdens een overleg over de komende nieuwe pensioenwetgeving 

kort met u. Daarbij kwamen we overeen om op korte termijn uitgebreider kennis te maken en met 

elkaar in gesprek te gaan over de diverse voor senioren relevante aspecten uit uw portefeuille. 

Hierbij verzoeken de gezamenlijke seniorenorganisaties u om dat gesprek, mede met het oog op de 

aankomende voorjaarsbesluitvorming, snel te doen plaatsvinden. 

De aanleiding daarvoor is met name gelegen in de forse onrust die onder senioren is ontstaan.  

Die onrust heeft meerdere oorzaken. Met name ook het recente voornemen van het kabinet om de 

principiële koppeling tussen de AOW en de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (deels) los 

te laten en de hardnekkige weigering tijdens het recente debat over de regeringsverklaring om op 

zijn schreden terug te keren, heeft het vertrouwen van senioren in ‘de politiek’ geen goed gedaan. 

Senioren bungelen al vele jaren onderaan alle koopkrachtlijstjes en daar lijkt met het aantreden van 

het nieuwe kabinet helaas geen verandering in te komen. Sterker nog: CPB en NIBUD voorspellen in 

hun laatste berekeningen dat senioren als enigen ook de komende jaren weer koopkrachtverlies 

zullen leiden. Van ‘een evenwichtig en gemiddeld koopkrachtbeeld’, zoals beloofd in het 

coalitieakkoord, is voor senioren dan ook geen sprake. Ouderen met de laagste inkomens lukt het nu 

al niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen. Een steeds grotere groep kan bijvoorbeeld de 

ziektekostenpremie en energierekening niet meer betalen. 

Bedoelde onrust (die gepaard gaat met een groeiende onvrede) wordt nog eens vergroot door het 

gegeven dat de pensioenen van de meeste senioren inmiddels gedurende al meer dan tien jaar niet 

meer verhoogd zijn, en voor honderdduizenden gepensioneerden zelfs zijn verlaagd. Op die manier is 

de koopkracht van het zogenaamde aanvullend pensioen flink verslechterd. De onlangs 

aangekondigde versoepeling van de indexatieregels gaat daarin onvoldoende verandering brengen: 

niet alleen zal die voor de meeste gepensioneerden niet leiden tot verhoging van hun pensioen, in de 

gevallen dat dat wel zo is houdt die verhoging de inflatie absoluut niet bij. Dat betekent dat in het 

gunstigste geval de koopkracht van dat aanvullend pensioen ook dit jaar opnieuw met procenten zal 

worden uitgehold. Nu een reëel perspectief op een koopkrachtig pensioen op korte termijn daarmee 

buiten beeld lijkt, neemt het draagvlak onder het voorziene nieuwe pensioenstelsel bovendien 

zienderogen af. 
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Senioren zijn in onze samenleving van onschatbare waarde. Kinderopvang, mantelzorg en 

vrijwilligerswerk drijven grotendeels op hun inzet. Tegen die achtergrond is het onverteerbaar dat in 

beleids- en besluitvorming stelselmatig (om het nieuwe kabinetsmotto aan te halen) onvoldoende 

‘naar hen wordt omgezien’. Dat moet ècht anders.  

Een uitnodiging voor een gesprek zien we dan ook graag snel tegemoet. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

John Kerstens (Koepel Gepensioneerden) 

Anneke Sipkens (ANBO) 

Lotte de Jong (KBO-PCOB) 

Lucia Lameiro Garcia (NOOM) 

 


