
In aanloop naar het debat van 15 februari a.s. over de regeringsverklaring, roepen de 

seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en het Netwerk van 

Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) de Eerste Kamer op om zich uit te spreken tegen 

het plan en de daarvoor benodigde wetgeving van het nieuwe kabinet om de AOW te 

ontkoppelen van de extra verhoging van het minimumloon in 2024/2025. 

 

Onrust onder senioren 

Het ontkoppelingsplan leidt tot grote onrust onder senioren. Zij gaan er volgens de CPB-

doorrekening van het coalitieakkoord in de komende kabinetsperiode gemiddeld 0,4% per 

jaar op achteruit, en raken daarmee gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop 

vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden. Inmiddels bungelen senioren al vele 

jaren onderaan de koopkrachtlijstjes en daar lijkt met het aantreden van het nieuwe kabinet 

geen verandering in te komen. De onvrede is des te groter omdat de pensioenen van de 

meeste senioren inmiddels gedurende al meer dan tien jaar niet meer zijn verhoogd. Voor 

honderdduizenden gepensioneerden zijn ze zelfs verlaagd. 

 

Verder achterop 

De hardnekkige weigering van het kabinet om het ontkoppelingsplan los te laten is bij 

senioren niet goed gevallen. De AOW is het basisinkomen voor iedere senior in Nederland. 

Aan die basisvoorziening moet en mag niet worden getornd. AOW’ers hebben immers geen 

mogelijkheden om hun inkomen op een andere wijze te verhogen. Alle senioren moeten erop 

kunnen rekenen dat de AOW ten minste in de pas blijft lopen met de ontwikkeling van het 

minimumloon. Het ontkoppelingsplan van het kabinet zet senioren verder op achterstand. 

Dit vinden wij  onaanvaardbaar. 

 

Voorjaarsbesluitvorming 

In januari heeft de Tweede Kamer de motie-Pieter Heerma c.s. over voorstellen om de 

koopkracht voor groepen die erop achteruit dreigen te gaan te verbeteren (Kamerstuk 

35788, nr. 133) aangenomen. Deze motie wijst op de dreigende achterblijvende 

koopkrachtontwikkeling van senioren, en verzoekt de regering om bij de aanstaande 

voorjaarsbesluitvorming verbetervoorstellen voor de koopkracht uit te werken, met name 

voor ouderen. Daarnaast heeft minister Kaag in de startnota van het nieuwe kabinet 

aangekondigd dat de budgettaire kaders voor deze kabinetsperiode uiterlijk bij 

Voorjaarsnota 2022 definitief worden vastgesteld. De voorjaarsbesluitvorming biedt dus een 

herkansing om alsnog invulling te geven aan de belofte in het coalitieakkoord van een 

“evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld”.  

 

Eerste Kamer kan de ontkoppeling stuiten 

Maar zeker nu de inflatie zo hoog is, kan niet verwacht worden dat senioren genoegen 

nemen met lapmiddelen en halfslachtige goedmakertjes. Zoals de aangekondigde 

compensatie via de ouderenkorting waar de ouderen met de laagste inkomens niets aan 

hebben, straks niet en nu ook niet. Koopkrachtreparatie met behoud van de koppeling. Dát 

is waar senioren bij de voorjaarsbesluitvorming op zitten te wachten. 

Tegen deze achtergrond verzoeken wij u om aan het kabinet, voorafgaand aan deze 

besluitvorming, alvast de boodschap mee te geven dat deze Eerste Kamer niet zal 



instemmen met de wijziging van wetgeving die nodig is om de AOW-ontkoppeling mogelijk 

te maken. 

 


