
Weet je wat? We pakken senioren gewoon 

nòg een keer. 

12 januari 2022/in Actueel, Algemeen, Koopkracht/door Koepel Gepensioneerden 

 

Duidelijke kop in de krant vanochtend: ‘Gepensioneerden zijn de enige groep die er komende 

jaren in koopkracht op achteruit gaat’. Gepensioneerden zijn enige groep die er komende jaren in 

koopkracht op achteruitgaat | Geld | AD.nl 

Terwijl senioren al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen, denkt het zoveelste 

kabinet Rutte blijkbaar: ‘Nou en? We zetten ze gewoon nog verder op achterstand.’ Eerst een 

fopspeen rondom indexatie van pensioenen voorhouden, vervolgens de koppeling van de AOW 

aan het minimumloon loslaten en in de tussentijd allerlei proefballonnetjes oplaten over 

bijvoorbeeld het zwaarder belasten van eigen huis en AOW. 

Krankzinnig natuurlijk. Daarom heeft de Koepel Gepensioneerden direct bij het bekend worden 

van het coalitieakkoord al aan de bel getrokken en geëist dat aan het telkens opnieuw in de kou 

laten staan van ouderen een eind komt. 2021-12-15-PB-Seniorenorganisaties-verontrust-Kabinet-

heeft-blinde-vlek-voor-koopkracht-ouderen.pdf (koepelgepensioneerden.nl)) 
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Inmiddels hebben ook de seniorenclubs van de coalitiepartijen van zich laten horen en wordt 

duidelijk dat bijvoorbeeld de genoemde ontkoppeling in de Eerste Kamer waarschijnlijk niet op 

een meerderheid kan rekenen. 

Het is helder dat het kabinet zo zélf de lont in het kruitvat steekt. De maat is inmiddels meer dan 

vol voor senioren, ook als het kabinet rondom die ontkoppeling uiteindelijk met de staart tussen 

de benen afdruipt. Want ook dan is de koopkrachtontwikkeling voor senioren nog verre van om 

over naar huis te schrijven. Los daarvan: de politiek moet echt afstappen van het schijnbaar 

overheersende beeld dat alle senioren hun zaakjes allemaal prima voor elkaar hebben en het ze 

nog meer in hun portemonnee op achterstand zetten wel kan. En het is vooral tijd dat Den Haag 

senioren, hun zorgen en hun opvattingen, weer serieus gaat nemen. Ze méér en eerder in beeld 

heeft bij onderwerpen die er voor senioren toe doen. Want dat is hard nodig. Lekker hè, senioren 

framen als verhuisweigeraars en potverteerders | Trouw 
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