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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties
van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwsbrief 25
zaterdag 3 juli 2021

1

Seniorenhuisvesting: geen woorden maar daden.
De woningmarkt zit op slot. Door een gigantisch tekort aan woonruimte exploderen de
huizenprijzen en lopen wachttijden voor huurhuizen almaar verder op. Terwijl beleggers
binnenlopen, blijven potentiële kopers en huurders op straat staan.
Of ze zitten vast in hun eigen woning. Dat geldt voor veel ouderen bijvoorbeeld. Als de
kinderen eenmaal het huis uit zijn, zouden ze wel naar een kleinere (of gelijkvloerse)
woning willen verhuizen. Maar: die zijn er niet. En dus blijven ze. En komen heel veel
woningen die bij uitstek geschikt zouden zijn voor bijvoorbeeld jonge gezinnen met
kinderen niet vrij. Gezinnen die op hun beurt weer een woning voor starters zouden
kunnen achterlaten. Omdat senioren echter niet weg kunnen, stokt de doorstroming op
de hele woningmarkt.
De afgelopen jaren zijn in verband daarmee tal van werkgroepen, commissies en
‘taskforces’ opgetuigd, die evenveel rapporten en nog veel meer aanbevelingen hebben
opgeleverd. Maar daar is nauwelijks iets mee gedaan. Het kabinet heeft op geen enkele
manier doorgepakt en werk gemaakt van al die aanbevelingen.
Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer daarover. Opnieuw. Voor de zoveelste
keer. In de aanloop naar dat debat heeft de Koepel Gepensioneerden politieke partijen
aangeschreven (lees hier de brief) met een aantal concrete suggesties. Kern daarvan: hou
op met praten en ga wat dóen! Erken dat sprake is van een urgent probleem, pak de
regie en maak concrete afspraken. Over ‘aantallen en jaartallen’. Bouw meer. Bouw
sneller. Versoepel de regels. Zodat bijvoorbeeld meer ‘Knarrenhofjes’ (www.knarrenhof.nl)
kunnen ontstaan, zodat ouderen en hun mantelzorgers onder één dak kunnen wonen. En
zorg dat er meer mogelijkheden komen ‘tussen thuis en verpleeghuis’. Eerder wees de
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Koepel Gepensioneerden er al op dat ouderen (die dus vaak wel willen, maar niet kunnen
verhuizen) straffen met hogere belastingen op de eigen woning, zoals sommige politieke
partijen willen, niet de oplossing is. Net zomin als het met een fors hogere huur worden
geconfronteerd als je kleiner wil gaan wonen.
Het is goed om te constateren dat onze suggesties in het debat door meerdere partijen
aan de orde zijn gesteld. Er zijn zelfs moties (‘opdrachten aan het kabinet’) over
ingediend. Daar wordt volgende week over gestemd.

Voorkom een ‘verloren generatie’ gepensioneerden
Het inmiddels twee jaar geleden gesloten pensioenakkoord werd ‘verkocht’ met de belofte
van een koopkrachtig pensioen: voortaan zouden de pensioenen sneller worden
geïndexeerd (verhoogd met de gestegen prijzen). Tenminste: na invoering van het in dat
akkoord afgesproken nieuwe pensioenstelsel.
De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties hebben steeds druk
uitgeoefend om die indexatie eerder in beeld te brengen: al in de aanloop naar dat
nieuwe stelsel. Want dat komt immers pas in 2026 of 2027. Gebeurt er voor die tijd niets,
dan mogen er bij de inmiddels dik tien jaar dat heel veel pensioenen niet zijn verhoogd
nog eens vijf worden opgeteld. En dan is echt sprake van een ‘verloren generatie’:
mensen die na een leven lang werken hun pensioen nooit verhoogd hebben zien worden.
Daarom heeft voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden deze week in
het Financieel Dagblad een lans gebroken voor het sneller in beeld brengen van die
indexatie. Zeker, partijen bij het pensioenakkoord zijn aan de slag gegaan met een
eerdere oproep daartoe, maar het gaat allemaal veel te langzaam. Op verzoek van de
Koepel Gepensioneerden vindt volgende week dan ook een extra overleg met minister
Koolmees plaats. Doel daarvan: als seniorenorganisaties nog eens stevig duidelijk maken
dat het ons menens is. En dat de minister op deze manier bezig is het draagvlak voor z’n
nieuwe pensioenstelsel te verspelen.
Wordt vervolgd dus.
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Ouderen het haasje. Alweer.
Nu de ergste fase van de corona-pandemie voorbij lijkt (hoewel de ‘Delta-variant’ om de
hoek loert), gaat Nederland van het slot. Na eerder al afscheid te hebben genomen van
de avondklok en lege winkelstraten, zijn de scholen alweer een tijdje open en komt ook
het uitgaansleven weer op gang.
Wat eveneens weer op gang is gekomen, is de reguliere zorg; consulten, behandelingen,
opnames en operaties vanwege aandoeningen en ziektes die (soms wel met meer dan
een jaar) zijn uitgesteld. Omdat de ic’s van ziekenhuizen overliepen met corona-patiënten
en zorgverleners overliepen van het werk.
Goed nieuws dus dat nu een inhaalslag wordt gemaakt, Minder goed nieuws is dat uit de
eerste signalen blijkt dat vooral ouderen (zo schreef De Telegraaf afgelopen week) ‘het
haasje’ lijken te worden. Met name senioren hebben het afgelopen jaar uit angst voor
corona afspraken afgezegd of durfden daardoor met hun klachten en aandoeningen niet
naar de huisarts. Aandoeningen die vaak complex zijn en voor de behandeling waarvan
vaak lange wachttijden gelden. Wachttijden die extra lang dreigen te worden, omdat
zelfstandige klinieken (die nu bijspringen) meestal niet de mogelijkheid hebben er na een
ingreep te blijven overnachten; en dat terwijl niet elke oudere niet zomaar snel naar huis
kan worden gestuurd.
Allemaal begrijpelijk misschien, maar niet ok. Ouderen hàdden het al zwaar te verduren
tijdens corona. Vandaar dat de Koepel Gepensioneerden de oproep heeft gedaan om bij
alle inhaalplannen senioren niet te vergeten.

Waar houden wij ons mee bezig?
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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.

Bekijk onze dossiers

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
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