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Onderwerp: Reactie Seniorencoalitie voor debat Voorjaarsnota 2022 over 

koppeling AOW 
 
 

 
Geachte [pm heer/mevrouw] [pm achternaam], 

 
In aanloop naar het plenaire debat d.d. 15 juni 2022 over de Voorjaarsnota 

2022, wil de Seniorencoalitie u laten weten dat wij een dubbel gevoel 
hebben bij de maatregelen die het kabinet wil nemen rond de koppeling 
van de AOW.  

 
Blij met koppeling 

Op zichzelf zijn wij zeer tevreden dat er gehoor is gegeven aan onze 
oproep (en die van de Eerste Kamer) om de extra verhoging van het 
minimumloon alsnog door te koppelen naar de AOW. Dit is waar vele 

AOW’ers op hebben zitten wachten. Positief vinden wij verder dat er nu 
geen precedentwerking in de vorm van specifieke, gerichte ontkoppeling 

van de AOW wordt geschapen. Ook de versnelling van de extra verhoging 
van het minimumloon is wat ons betreft welkom, zeker in het licht van de 
hoge inflatie. 

 
Bizarre financiering uit IOAOW 

Onze tevredenheid geldt niet voor de voorgestelde financiering. Structureel 
wil het kabinet het herstel van de koppeling voor EUR 1,1 miljard, dus 
bijna de helft, betalen uit stapsgewijze afschaffing van de 

inkomensondersteuning AOW (IOAOW). De verhoging van de AOW wordt 
dus verhaald op de AOW’ers zelf, en daarmee helaas ook op een grote 

groep senioren die het al niet breed heeft. Dit vinden wij ronduit bizar. Het 
is een schoolvoorbeeld van een sigaar uit eigen doos. Het kan toch niet zo 
zijn dat het een doel op zich is om financieel kwetsbare senioren linksom of 

rechtsom toch in hun portemonnee te blijven raken? 
 

Zoek naar alternatieven 
De Seniorencoalitie wil dat de Kamer en het kabinet vasthouden aan de 
koppeling van de AOW, maar verzoekt de Tweede Kamer om in het debat 

over de Voorjaarsnota aan te dringen op een alternatieve financiering die 
niet alsnog ten koste gaat van de koopkracht van senioren. 
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Een urgent probleem is dat het kabinet voorstelt om de eerste stap van 

IOAOW-verlaging in 2023 te zetten. Uitgaande van de huidige hoge 
energieprijzen waar senioren mee worstelen, is dat vragen om 
moeilijkheden. Wij roepen daarom op om: 

 
• de IOAOW niet af te schaffen; 

• in geen geval meteen al per 1 januari 2023 te starten met het 

afbouwen van de IOAOW. 

 

Mocht onze e-mail vragen bij u oproepen, dan zijn wij vanzelfsprekend 
altijd bereid ons standpunt nader toe te lichten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
De Seniorencoalitie 
 

ANBO    Anneke Sipkens (directeur-bestuurder) 
KBO-PCOB    Ingrid Rep (directeur) 

Koepel Gepensioneerden John Kerstens (voorzitter) 
NOOM    Lucía Lameiro García (coördinator) 
 

Voor nadere informatie: 
Marcel de Ruiter, beleidsadviseur belangenbehartiging. M 06 - 81 61 76 57 

 

 
 
 

 


