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Overleg over manifest ‘Het is tijd voor integraal ouderenbeleid’. 
Voor de zomer werden de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties uitgenodigd door 

informateur Mariëtte Hamer. Daarbij werd haar een gezamenlijk manifest overhandigd: ‘Het is tijd voor een 

integraal ouderenbeleid’. In dat manifest ontvouwden seniorenorganisaties hun plannen voor ouderen in 

Nederland en boden ze hun diensten bij de uitvoering daarvan aan. Het ging daarbij om thema’s als 

bijvoorbeeld pensioen, koopkracht in bredere zin, wonen, zorg en welzijn.(zie het artikel in onze 

nieuwsbrief nr. 27) 

 

Net voordat de Tweede Kamer met zomerreces ging, is het manifest ook aangeboden aan ‘de politiek’, onder 

meer met het oog op een nieuw kabinet en het door de partijen die daar deel van gaan uitmaken te voeren 

ouderenbeleid (Nu stappen nodig voor integraal ouderenbeleid) 

In diverse individuele contacten met politieke partijen uit zowel coalitie als oppositie is door voorzitter John 

Kerstens vervolgens een lans gebroken voor onze plannen. Daarnaast wordt ook op andere plekken, met 

andere betrokkenen gesproken. 

Zo vond afgelopen week een overleg plaats met een topambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. Namens de Koepel Gepensioneerden was John Kerstens daarbij aanwezig. Belangrijk 

onderwerp van dat overleg was uiteraard het manifest. 

Duidelijk werd dat een en ander goed bekend is bij het ministerie (en ook op andere departementen) als ook 

dat men de betrokkenheid van seniorenorganisaties op prijs stelt. 

Besproken is om op reguliere basis met elkaar (als ook met andere departementen en met op de diverse aan 

de orde zijnde beleidsterreinen actieve organisaties) van gedachten te wisselen over de in het manifest 

genoemde thema’s. Dat is een goede eerste stap. 

Wordt vervolgd dus. 
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Verbeter de koopkracht van ouderen! 

Vorige week riep de Koepel Gepensioneerden de politiek op een einde te maken aan het steeds verder achterop 

gaan lopen van de koopkracht van senioren. De timing van onze oproep was bewust gekozen: in de aanloop 

naar Prinsjesdag, in de aanloop naar een nieuw kabinet (persbericht 19-08-2021). 

Deze week werd vanuit de politiek op onze oproep gereageerd: Groen Links en PvdA willen dat twee miljard 

extra wordt uitgetrokken voor koopkrachtverbetering voor ouderen (en ook voor mensen die bijvoorbeeld in de 

zorg werken). Beide partijen doen daar een aantal concrete voorstellen voor, zoals bijvoorbeeld het verhogen 

van de AOW. (https://www.ad.nl/politiek/formatieteam-pvda-en-groenlinks-voert-druk-op-twee-miljard-voor-

koopkracht~ad6be695/) 

En dat is goed nieuws: zoals het er nu naar uitziet, gaan beide linkse partijen immers onderhandelen over 

regeringsdeelname. Met het voorstel van vandaag geven ze aan dat de koopkracht van ouderen daarbij op de 

agenda moet staan. 

Overigens blijft de Koepel Gepensioneerden, ook richting Groen Links en PvdA, erop hameren dat voor de 

koopkracht van senioren vooral ook het weer kunnen gaan indexeren van hun pensioenen van groot belang is. 

Net als het niet ‘via de achterdeur’ extra belasten van senioren door bijvoorbeeld verdere fiscalisering van de 

AOW, het verhogen van allerlei bijdragen in de zorg of het zwaarder gaan belasten van de eigen woning. 
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Zorgtoeslag vanwege onbekendheid vaak niet aangevraagd. 

Op plusonline, een website van Plus magazine staat een interessant bericht over de 100 miljoen euro 

zorgtoeslag die op de plank blijft liggen omdat deze, om welke reden dan ook, niet wordt aangevraagd.  In het 

artikel staat een handige tool waarmee men kan zien of men voor zorgtoeslag in aanmerking komt. U leest het 

bericht hier. 

  

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. 
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