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’Steeds meer 55-plussers koersen af op financiële
nood’
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Amsterdam - Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar zitten nu al in de financiële

problemen en zullen bij het bereiken van de AOW-leeftijd nog verder in geldnood komen.

Het gaat inmiddels om bijna 150.000 huishoudens die een laag inkomen hebben met

weinig perspectief op verbetering van hun financiële positie.

Kwart van 55 tot 65 jaar is afhankelijk van uitkering.
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Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar zitten nu al in de financiële problemen en

zullen bij het bereiken van de AOW-leeftijd nog verder in geldnood komen. Het gaat

inmiddels om bijna 150.000 huishoudens die een laag inkomen hebben met weinig

perspectief op verbetering van hun financiële positie.

Een kwart van de Nederlanders in deze leeftijdsgroep is afhankelijk van een uitkering

becijferde Bureau Regioplan op basis van cijfers van onder meer het CBS en

uitkeringsinstantie UWV. Ruim 10% van deze huishoudens behoort inmiddels tot de
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groep lage inkomens, zo concludeert Regioplan die deze groep in kaart bracht in opdracht

van seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, Anbo, Federatie van

Algemene Seniorenverenigingen en de ouderenorganisatie voor migranten NOOM.

De seniorenorganisaties zeggen zich zorgen te maken over de financiële kwetsbaarheid

van deze groep ’jonge senioren’. „Voorkomen moet worden dat een steeds grotere groep

jonge senioren in armoede terecht komt. Als zij al vanuit een kwetsbare positie de AOW in

gaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te vangen”, zegt

Sven Stijnman van ouderenorganisatie KBO-PCOB.

Volgens het CBS ligt de lage inkomensgrens voor een alleenstaande op netto €1090 per

maand. Voor een paar zonder kinderen was dat €1530. Het aantal lage

inkomenshuishoudens in die leeftijdscategorie is tussen 2015 en 2019 toegenomen van

9,4% naar 10,3%. Ook onder 65-plussers is die groep met iets meer dan 3% groeiende.

Averechts

Het gaat met name om laagopgeleide Nederlanders die een grotere kans hebben langdurig

werkloos te blijven. Een extra kwetsbare groep zijn volgens het onderzoek mensen met

een arbeidsbeperking maar via het UWV geen WIA-uitkering krijgen omdat zij door die

beperking minder dan 35% inkomensverlies hebben.

De Landelijke Cliëntenraad trekt al langer aan de bel dat die 35%-regeling problematisch

is voor de inkomenspositie van deze groep arbeidsongeschikten. Uit data van het CBS

komt naar voren dat 45-plussers bijna 60% uitmaken van de groep die als gevolg van die

grens van 35% arbeidsongeschiktheid, geen uitkering krijgen. Het is ook de groep die

vanuit die situatie moeilijker aan een baan komt. Seniorenorganisaties pleiten er nu voor

om die 35% grens te verlagen naar 15%.

Opvallend is ook dat inkomensondersteunende maatregelen voor werklozen ouderen

averechts kunnen werken. Zo is voor oudere werklozen de Wet inkomensvoorziening

oudere werklozen (IOW) waar werklozen van 60 jaar en ouder gebruik van kunnen maken

als hun WW-uitkering afloopt. Zij krijgen dan maximaal 70% van het minimumloon. Die

groep die hier gebruik van maakt is de afgelopen jaren verviervoudigd.

Ouderenregeling

Die toename heeft er vooral mee te maken dat mensen langer doorwerken, als gevolg van

het opschuiven van de AOW-leeftijd. Ook de verkorting van de maximale WW-duur heeft

invloed op het gebruik van de regeling. Volgens de seniorenorganisaties illustreert de

toename van de IOW dat het voor deze groep nog steeds lastig is om weer een baan te

vinden.

Ook voor 50-plussers die hun baan kwijtraken is een dergelijke regeling, maar is de

hoogte van de uitkering afhankelijk van het inkomen van de partner. Huishoudens die

nog inwonende kinderen hebben boven de 21 jaar krijgen een lagere bijstandsuitkering

vanwege de zogeheten kostendelersnorm, omdat vanaf die leeftijd wordt verwacht dat
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kinderen bijdragen in de kosten van het huishouden. Maar als die kinderen niet genoeg

verdienen om in die kosten bij te dragen gaat het totale gezinsinkomen wel achteruit, zo

waarschuwen de seniorenorganisaties die pleiten voor afschaffing van die norm.

Hoe kan het dat een welvarend land als Nederland het onderwijs, de huizenmarkt en de

arbeidsmarkt laat versloffen? Luister naar de financiële podcast Kwestie van Centen over

de grote problemen die het volgende kabinet moet aanpakken:

 

 


