Manifest van de gezamenlijke ouderenorganisaties
De ouderen worden nu al jarenlang geconfronteerd met:
1. Het achterwege blijven van indexatie van de aanvullende pensioenen voor grote groepen gepensioneerden, soms zelfs
gepaard gaande met forse kortingen.
2. Lastenverlichting die aan hun neus voorbij gaat. Voortdurende verzwaring van de lasten met name in de zorg.
3. Voor 2017 zijn al weer nieuwe kortingen op de aanvullende pensioenen aangekondigd.
De gezamenlijke ouderenorganisaties kunnen deze gang van zaken niet langer accepteren en roepen het kabinet met klem
op om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen het kader van de begroting 2017, maatregelen te treffen teneinde
kortingen op pensioenen te voorkomen en ruimte te creëren voor indexatie en koopkrachtherstel.
Het is moeilijk uit te leggen dat het vermogen van de pensioenfondsen ook in de crisisjaren van 2008 tot heden bijna
verdubbeld is van 650 naar 1200 miljard euro en dat er desondanks geen geld zou zijn voor indexatie. Indexatie is zowel voor
werkenden als voor gepensioneerden van groot belang.
De maatregelen betreffen:
 Pensioen- en indexatiemaatregelen
1. Voorkomen van pensioenkorting
Neem maatregelen, zo nodig tijdelijk, waarbij in afwachting van de komst van een nieuw pensioenstelsel, korting op
pensioenen wordt voorkomen.
2. Creëer indexatieperspectief waar mogelijk
Verruim, in aansluiting op bovenstaande pensioenkortingsmaatregelen, de Pensioenwet voor de mogelijkheden tot
indexatie met meer vrijheidsgraden voor het bepalen van het indexatiebeleid (boven de 110% dekkingsgraad) door
het bestuur van pensioenfondsen.
 Koopkrachtmaatregelen
1. Geen verdere verhoging van de “lage” inkomensafhankelijke zorgpremie (IAB) en terugdraaien van de verhoging van
deze IAB met 0,65%-punt in 2016;
2. Het structureel maken van de incidentele verhoging van de ouderenkorting in 2016;
3. Het terugbrengen van de inkomensondersteuning AOW naar het niveau van de MKOB van 2012 (dit betekent een
verhoging met circa 9 euro per maand).
4. Het herstellen van de ongelijke fiscale behandeling van de ouderen door de belastingvoordelen die de werkenden
hebben gekregen, ook aan de ouderen toe te kennen.
De gezamenlijke ouderenorganisaties betreuren het dat het kabinet ondanks regelmatig informeel overleg, haar
verantwoordelijkheid tot nu toe niet neemt. De gezamenlijke ouderenorganisaties willen dan ook, zoals al meerdere malen is
gevraagd, systematisch betrokken worden als partij bij de vaststelling van ouderen- en gepensioneerdenbeleid door het
kabinet.
Het op korte termijn tijdelijk weer indexeren is ook goed voor:
 De koopkracht van gepensioneerden en de pensioenopbouw voor de werkenden;
 Voor de consumptie en dus voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid;
 Voor de minister van Financiën die meer inkomstenbelasting ontvangt;
 Herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel.
Wij vertrouwen erop dat het kabinet dit manifest serieus neemt en tot actie overgaat. In de bijlage van dit manifest treft u de
argumentatie achter de geëiste maatregelen aan.
Bijlage: argumentatie bij geëiste maatregelen
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