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KOOPKRACHT SENIOREN VERDER ONDER DRUK
OPROEP AAN POLITIEK
‘Gepensioneerden krijgen volgend jaar een flinke financiële kater te verwerken. Hun besteedbare
inkomen staat onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW.’ Zo vat de Telegraaf de
paragraaf over dat besteedbare inkomen in een vandaag te verschijnen analyse van het economisch
bureau van ABN AMRO samen. In die analyse (die vooral ingaat op de gevolgen van de oplopende
inflatie) waarschuwt de bank ervoor dat de koopkracht van senioren waarschijnlijk verder gaat
afnemen.
De Koepel Gepensioneerden maakt zich al langer zorgen over de koopkracht van veel senioren. In veel
koopkrachtplaatjes bungelen ouderen al jarenlang onderaan. En dat lijkt zo te blijven.
Daarom roept de grootste seniorenorganisatie van Nederland de politiek op om die trend te keren.
Door de bij het sluiten van het pensioenakkoord in 2019 gedane belofte van een ‘koopkrachtig pensioen’
waar te maken. Niet pas na 2027, maar nu al. In de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel. Ook
overigens om het draagvlak voor zo’n nieuw stelsel niet verder te verliezen. Maar ook door op
Prinsjesdag in de begroting voor volgend jaar zo nodig specifieke maatregelen te treffen die ervoor
zorgen dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen niet nóg meer gaat achterlopen.
Daarnaast horen verschillende in verkiezingsprogramma’s voorkomende plannen, die met name (ook)
senioren stuk voor stuk stevig in hun portemonnee zullen raken, niet in die begroting of in een nieuw
regeerakkoord thuis, maar in de prullenbak: fiscaliseren van de AOW, verhogen van eigen bijdragen in de
zorg of het zwaarder belasten van de eigen woning bijvoorbeeld.
Voorzitter John Kerstens: ‘Het frame dat senioren allemaal boomers zijn die niks te klagen hebben, maar
dat wel steeds doen moet eindelijk eens van tafel. De feiten laten ook vandaag weer zien dat de situatie
voor heel veel ouderen echt anders is. De politiek moet daar meer oog voor hebben. Om te beginnen op
Prinsjesdag en in een nieuw regeerakkoord.’
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