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Betreft: integraal ouderenbeleid in regeerakkoord
Geachte heren Koolmees en Remkes,
Op 5 oktober jongstleden bent u door de Tweede Kamer aangewezen als informateurs met de
opdracht de mogelijkheid van een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie te onderzoeken en
daarbij te streven naar constructieve betrokkenheid van en vruchtbare samenwerking met andere
fracties.
In het kader daarvan doen seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en
NOOM een stevig beroep op u om ervoor zorg te dragen dat partijen bij het in het kader daarvan op
te stellen regeerakkoord invulling geven aan een tweetal recent door de Tweede Kamer aangenomen
moties omtrent de positie van senioren. Daarin sprak de Kamer uit dat ‘integraal ouderenbeleid
moet worden opgenomen in het regeerakkoord’ (35 925, nr. 54) en wordt de regering verzocht om
‘te komen tot een nationaal programma wonen voor ouderen’ (35 925, nr. 56).
Beide moties sluiten nauw aan bij het eerder door genoemde seniorenorganisaties aan informateur
Hamer en politieke partijen aangeboden Manifest ‘Het is tijd voor integraal ouderenbeleid’, naar de
inhoud waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen. 20210705-manifest-noodzaak-integraalouderenbeleid.pdf (koepelgepensioneerden.nl)
We hopen dat serieuze aandacht voor senioren in een nieuw regeerakkoord de start is van een
hoognodige herwaardering van de grote betekenis van kennis, levenservaring èn inzet van senioren
(bijvoorbeeld als vrijwilligers of mantelzorgers) in onze samenleving en het in onderlinge samenhang
adresseren van de uitdagingen waarmee senioren zich geconfronteerd zien. Daarmee zou een einde
komen aan het ten onrechte gecreëerde beeld dat senioren in Nederland ‘niets te klagen hebben,
maar dat wel de hele dag doen’; een beeld dat veel senioren tot in het diepst van hun wezen raakt.
Seniorenorganisaties dringen er overigens met dit schrijven opnieuw op aan dat bedoelde serieuze
aandacht ook haar beslag krijgt in een daadwerkelijk snelle indexatie van de pensioenen. Terwijl de
vermogens van pensioenfondsen jaar na jaar fors toenemen, zijn de pensioenen van de meeste
senioren inmiddels al meer dan tien jaar niet verhoogd (en in honderdduizenden gevallen zelfs
verlaagd). Als gevolg daarvan zijn de aanvullende pensioenen van miljoenen senioren meer dan 20%
gaan achterlopen bij de gestegen prijzen. Het is dan ook niet verrassend dat gepensioneerden al
jarenlang onderaan de meeste koopkrachtlijstjes bungelen. Daar moet een eind aan komen.
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Hoewel er inmiddels sprake lijkt van enige beweging, heeft het er vooralsnog alle schijn van dat hier
slechts sprake is van een ‘schijnbeweging’: wel op papier, niet in de portemonnee van de meeste
gepensioneerden. Daardoor nemen onbegrip, ontevredenheid en onrust behoorlijk toe en neemt het
draagvlak onder het pensioenstelsel en de daarin met het in 2019 gesloten pensioenakkoord
voorgestelde aanpassingen navenant af.
Tenslotte: nu gesproken wordt over een regeerakkoord op hoofdlijnen, doen seniorenorganisaties
graag het aanbod bij de uitwerking daarvan als ook bij concrete acties een actieve rol te spelen.
Rest ons u veel succes te wensen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens ANBO, KBO-PCOB en NOOM,

John Kerstens
Voorzitter Koepel Gepensioneerden
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