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Manifest ouderenorganisaties aan kabinet:  

Voorkom korting op pensioenen, maak 
indexatie mogelijk en geef ook ouderen 
lastenverlichting zoals iedereen 
 

De gezamenlijke ouderenorganisaties eisen van het kabinet maatregelen om verlaging van 
de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk 
te maken. Daarnaast eisen ze dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting 
krijgen als alle andere Nederlanders. Als het kabinet doof blijft voor deze eisen zullen de 
ouderenorganisaties onder druk van hun leden er niet aan ontkomen om acties te gaan 
voeren om hun eisen kracht bij te zetten. Dat staat in een manifest dat begin volgende 
week wordt aangeboden aan het kabinet, de Tweede Kamer en de sociale partners en is 
ondertekend door KNVG, NVOG, PCOB, NOOM en de Unie KBO.  
 
Ook werkenden worden getroffen 
De ouderenorganisaties willen dat het kabinet deze zomer bij de opstelling van de begroting voor 
2017 maatregelen treft om kortingen op de pensioenen te voorkomen en indexering en herstel van 
de koopkracht van de ouderen mogelijk te maken. ‘Het is moeilijk uit te leggen dat het vermogen van 
de pensioenfondsen in de crisisjaren vanaf 2008 tot vandaag is verdubbeld van 650 naar 1200 miljard 
euro en dat er desondanks geen geld zou zijn voor indexatie van de pensioenen’, stellen de 
organisaties in het manifest. Ze wijzen er ook op dat het doorvoeren van kortingen en het niet 
indexeren niet alleen de koopkracht van de gepensioneerden van vandaag treft, maar ook de 
toekomstige koopkracht aantast van de werkenden die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn.  
 
Onevenwichtige lastenverlichting  
De koopkracht van gepensioneerden holt niet alleen achteruit door lagere pensioenuitkeringen, 
maar ook door de toenemende zorgkosten. De komende jaren zal de eigen bijdrage in de zorgkosten 
sterk toenemen. Daarom is het onacceptabel dat de ouderen niet delen in de lastenverlichting van  
5 miljard euro. ‘De belastingmeevaller is onevenwichtig verdeeld, omdat die grotendeels toevalt aan 
de werkenden, terwijl ook de koopkracht van de gepensioneerden is gedaald’, stellen de 
organisaties. De ouderen moeten vanaf 2017 alsnog eenzelfde lastenverlichting ontvangen als de 
werkenden.  
 



3 miljoen gepensioneerden 
De gezamenlijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen direct 600.000 leden en indirect drie 
miljoen gepensioneerden. Zij accepteren daarom niet langer dat ze door het kabinet en de sociale 
partners niet systematisch betrokken worden bij de vaststelling van het beleid voor ouderen en 
gepensioneerden. 
 
De tekst van het manifest en de daarbij behorende bijlage zijn te downloaden op de sites van de 
betrokken organisaties. 
 
Mededeling voor de pers 

 Voor nadere informatie zijn beschikbaar: 
- Jaap van der Spek, voorzitter NVOG; M: 06-22445140  
- Martin van Rooijen, voorzitter KNVG; M: 06-52342050 
- Arno Heltzel, persvoorlichter Unie KBO; M 06-512 952 94 
- Henrica de Vries, communicatie PCOB; M: 06-86821537 

 Voor manifest en bijlage zie: www.knvg.nl; www.gepensioneerden.nl; www.pcob.nl; 
www.netwerknoom.nl; www.uniekbo.nl 

 

http://www.knvg.nl/
http://www.gepensioneerden.nl/
http://www.pcob.nl/
http://www.netwerknoom.nl/
http://www.uniekbo.nl/

