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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 
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Senaat neemt maar liefst drie moties tegen 
ontkoppeling AOW aan 

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer over de regeringsverklaring. Na een stevige 
lobby van de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties werden daarbij 
maar liefst drie moties tegen de door het kabinet aangekondigde ontkoppeling van de 
AOW ingediend. Gisteren werd daarover gestemd. Met een duidelijk resultaat: alle drie de 
moties haalden een meerderheid. De voltallige oppositie (op FvD na) stemde voor de 
moties. Regeringspartijen CDA, ChristenUnie, D66 en VVD stemden tegen. Maar anders 
dan in de Tweede Kamer heeft de coalitie in de Senaat geen meerderheid en kan zij 
voorstellen van de oppositie dus niet wegstemmen. 

Daarmee ligt er nu een overduidelijke uitspraak in de Eerste Kamer: ook in de toekomst 
moet de AOW volledig gekoppeld blijven aan de ontwikkeling van het wettelijk 
minimumloon. Ook als dat minimumloon, zoals de bedoeling is, in 2024 en 2025 extra 
wordt verhoogd. 

Nu alle moties door het kabinet waren ontraden en nu toch zijn aangenomen, heeft de 
Eerste Kamer er bij het kabinet op aangedrongen uiterlijk 8 maart aanstaande schriftelijk te 
laten weten op welke wijze bedoelde moties zullen worden uitgevoerd. Het blijft dus nog 
even spannend, ook omdat het kabinet tot nu toe heeft aangegeven op z’n vroegst pas 
eind maart te laten weten of en zo ja hoe men de oorspronkelijke plannen wil aanpassen. 
Daarbij werd gezinspeeld op andere oplossingen dan volledig herstel van de koppeling. 

De datum van 8 maart is pikant, omdat ruim een week later de gemeenteraads-
verkiezingen plaatsvinden. Uit de laatste peilingen blijkt dat de regeringspartijen dan op 
fors minder zetels kunnen rekenen dan vier jaar geleden, mede als gevolg van hun AOW-
plannen. 

Koepel-voorzitter John Kerstens is blij met de aangenomen moties: “Uiteraard, we hebben 
daar immers zelf stevig voor gepleit. De bal ligt nu bij het kabinet. Dat kan eigenlijk zo’n 
duidelijk signaal niet naast zich neerleggen, zeker niet in de aanloop naar de 
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gemeenteraadsverkiezingen. Doet men dat toch, dan maakt men ook van de Provinciale 
Statenverkiezingen van volgend jaar (die immers van belang zijn voor de samenstelling van 
de nieuwe Eerste Kamer) een ‘referendum’ over de ontkoppeling van de AOW. Dat zou 
niet verstandig zijn.” Overigens wijst Kerstens erop dat de Koepel nog een eis heeft: ‘’Als 
het kabinet haar AOW-plan intrekt, zijn we er nog niet. We blijven inzetten op het snel 
mogelijk maken van indexatie van de pensioenen. De beweging die het kabinet tot nu toe 
op dat vlak heeft laten zien, is echt zwaar onvoldoende. Zeker tegen de achtergrond van de 
snel oplopende inflatie. Er moet echt een eind komen aan het onderaan alle 
koopkrachtlijstjes bungelen van senioren.” 

  

 

Onderzoek langer thuis kunnen wonen van senioren 

Tom Geurts is student aan de Hogeschool Rotterdam en zeer betrokken bij het zorgen dat 
senioren langer thuis kunnen blijven wonen. Hij is na de vele gesprekken met zijn eigen opa 
en oma over hun woonwensen op dit moment, aan het onderzoeken hoe het bedrijf waar 
hij afstudeert, senioren kan helpen met het verzilveren van de woning en de woning daarbij 
kan verduurzamen en levensloopbestendig kan maken. 

Dit omdat de ABN-AMRO bank op 22 januari 2022 met een rapport kwam dat 
concludeerde dat het duidelijk is dat er voor ouderen weinig tot geen woningaanbod is dat 
voldoet aan hun behoefte en dat ouderen ‘verleid’ moeten worden om hun vaak grotere, 
goedkoop gekochte en vaak hypotheekvrije woning te ruilen voor, of aan te passen naar 
een levensloopbestendige woning, waar senioren vaak het geld niet voor hebben. 

Daarnaast wordt het pensioen niet geïndexeerd, stijgen de energieprijzen tot het plafond 
en worden boodschappen duurder waarbij de inflatie ervoor zorgt dat senioren vaak een 
stuk maand over hebben, dit terwijl ze een vaak een (bijna) afbetaalde woning hebben, in 
zijn ogen is dat onacceptabel! 

Tom richt zich vooral op het verbeteren van de woningen en de vraag hiervoor vanuit 
senioren. Natuurlijk is zijn afstudeerbedrijf een commerciële partij maar vanuit eerdere 
onderzoeken is gebleken dat de overheid achterblijft en dit onderwerp niet hoog op de 
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agenda heeft staan. Hij denkt dat er door uw bijdrage veel inzicht kan worden verkregen in 
deze problematiek en dat er echt wat meegedaan moet gaan worden. 

Uw antwoorden zullen uiteraard volledig discreet en anoniem worden behandeld. Mocht u 
verdere vragen hebben of het onderzoek na afloop wensen te ontvangen dan stuurt u een 
mail aan tomgeurts@live.nl 

Link naar de enquête 

  

 

Geen pensioen, wat kun je doen? 

Ongeveer 10% van de werknemers in Nederland bouwt geen pensioen op. In het 
Pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid met een plan van 
aanpak zou komen om deze zogenaamde ‘witte vlek’ terug te dringen. In Pensioen 
Magazine geeft pensioenexpert Jacqueline Verhulst de laatste stand van zaken. Lees hier 
het artikel uit de SER-nieuwsbrief van deze week. 

  

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij 
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 

  

Bekijk onze dossiers 



5

 

  

 

 
Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of  via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen dat te doen  Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief blijven 

ontvangen! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


