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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.
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EIB-onderzoek
Meer belasting op eigen huis raakt vooral senioren.
Naar verwachting begin volgende week zal dan eindelijk, na meer dan negen maanden, het
regeerakkoord van het inmiddels vierde kabinet Rutte worden gepresenteerd. Zo links en
rechts sijpelen al onderdelen daarvan naar buiten.
Zo zijn er signalen dat bij het aanpakken van de woningnood serieus werk wordt gemaakt
van méér voor senioren passende woningen. De Koepel Gepensioneerden heeft daar
eerder voor gepleit, dus dat zou mooi zijn.
Minder mooi is het gerucht dat er plannen zijn om de eigen woning zwaarder te gaan
belasten. Het Economisch Instituut in de Bouwnijverheid (EIB) becijferde afgelopen week
dat dat senioren met een eigen huis gemiddeld maar liefst twee- à drieduizend euro per
jaar kan gaan kosten, met uitschieters tot bijna tien mille. Elk jaar opnieuw. Fiscale
hervorming eigenwoningbezit heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling - EIB
Dat is natuurlijk krankzinnig: alsof een eigen huis waar vaak heel veel spaargeld in zit
vergelijkbaar is met een paar ton op de bank, die je er af kunt halen wanneer je wilt.
Vermogen in stenen is heel iets anders, zeker gezien de krapte op de woningmarkt. De
Koepel Gepensioneerden is, en dat heeft ze al eerder richting ‘Den Haag’ laten weten, hier
dan ook fel op tegen. Om de al genoemde redenen, maar ook omdat het óók senioren zijn
die al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen terwijl het kabinet bijvoorbeeld
blijft weigeren indexatie van pensioenen ècht dichterbij te brengen.
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Verslag MOB-overleg 25 november 2021
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin
organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor
veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. De
seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM worden in dit
overleg vertegenwoordigd door de heer Cees van Tiggelen.
Eind november heeft weer een overleg plaatsgevonden. Een verslag hiervan vindt u op de
website van De Nederlandsche Bank.
Met betrekking tot het actieplan Toegankelijkheid Betalingsverkeer wordt momenteel
relevante informatie (zoals het overzicht wat de banken doen voor mensen in kwetsbare
posities) voorbereid door een zgn. kernteam. Hierover hopen wij u later te kunnen
informeren.

Vaker betaalproblemen onder ouderen
Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) is het afgelopen jaar het aantal mensen dat
problemen heeft om z’n rekeningen te betalen afgenomen. Op één groep na: senioren. Dat
blijkt uit de jaarlijks door het BKR gepresenteerde Kredietbarometer. Bij senioren namen
de financiële problemen dus juist toe.
Grootste boosdoener, volgens datzelfde BKR: het al jarenlang niet verhoogd zijn van de
pensioenen. Juist nu de inflatie fors toeneemt (afgelopen maand werd de hoogste stijging
in bijna 40 jaar aangetikt), gaat het langjarig uitblijven van indexatie echt pijn doen. Zo’n
100.000 senioren komen niet meer rond en hebben inmiddels (vaak forse) schulden.
https://www.bkr.nl/pers/2021/12/opnieuw-minder-nederlanders-metbetalingsproblemen/
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Ook deze week werden in de Tweede Kamer weer moties ingediend om te komen tot
koopkrachtreparatie en indexatie van de pensioenen. Maar ook deze week stuitten die op
een ‘njet’ van regeringspartijen: ‘Er is al genoeg gedaan en bovendien is de huidige
inflatiegolf maar tijdelijk. Misschien.’ Toch heeft de Koepel Gepensioneerden onlangs
opnieuw op maatregelen aangedrongen. Mogelijk, zo wordt links en rechts gefluisterd,
volgen die in het nieuwe regeerakkoord. Maar: eerst zien en dan geloven.

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.

Bekijk onze dossiers

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

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de
Koepel in uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere
persoon ontvangt. In het laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar
degene die u de nieuwsbrief heeft gestuurd vragen dat te doen Zo zorgt u ervoor dat
andere lezers de nieuwsbrief blijven ontvangen!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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