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Seniorencoalitie: nog dit jaar koopkrachtmaatregelen nodig 
 
De Seniorencoalitie vindt het teleurstellend dat het kabinet vooralsnog niet van plan lijkt te zijn om 
met maatregelen te komen die de koopkracht nog dit jaar verbeteren. Wel is het goed nieuws dat de 
AOW vanaf 1 januari waarschijnlijk flink omhoog gaat. 
 
Bij mensen met lagere en middeninkomens, waaronder ouderen met alleen AOW of met een klein 
aanvullend pensioen, is de financiële nood hoog en daarom is er direct actie nodig. Zij kunnen niet nog 
ruim vier maanden wachten op een verbetering van hun inkomen. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-
PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) stelt voor om AOW’ers eenmalig € 500 netto uit te keren om 
de lasten op korte termijn te verlichten.  
 
Volgens de uitgelekte plannen gaat het minimumloon per 1 januari met 10% omhoog, en daarmee ook 
de daaraan gekoppelde AOW-uitkering. Op basis van de huidige cijfers gaat de AOW dan met ongeveer 
€ 150 bruto per maand omhoog voor alleenstaanden en met ongeveer € 90 bruto voor 
gehuwden/partners. Dat is goed nieuws, vindt de Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen 
kosten kunnen compenseren. De seniorenorganisaties gaan ervan uit dat de rekening voor deze AOW-
verhoging niet – zoals in eerdere plannen – bij de ouderen zelf wordt neergelegd. 
 
Het kabinet zou verder van plan zijn de zorg- en huurtoeslag te verhogen. Ook dat is een positieve 
ontwikkeling, al is nog niet duidelijk met hoeveel de toeslagen omhoog gaan. Daarnaast is nog 
onduidelijk hoe sterk de energiebelasting wordt verlaagd. De Seniorencoalitie is daarom erg benieuwd 
naar de verdere invulling van het koopkrachtpakket. 
 
Het voorstel om de arbeidskorting te verhogen is goed voor werkenden, maar vergroot volgens de 
Seniorencoalitie wel de kloof tussen werkenden en niet-werkenden. Werkenden zijn er de afgelopen 11 
jaar bijna 18% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden hebben bijna 5% moeten inleveren. 
Het is niet reëel om te verwachten dat die kloof snel gedicht wordt, maar hij zou in elk geval niet groter 
moeten worden. 
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