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Goede economische vooruitzichten,
maar geen koopkrachtverbetering
De Nederlandse economie gaat zich snel en goed herstellen, zo voorspelt
het Centraal Planbureau. Wel blijft de koopkracht daarbij achter. “En
opnieuw die van gepensioneerden”, concludeert Marcel Sturkenboom,
directeur van KBO-PCOB: “Nederlandse senioren verdienen het niet
opnieuw het kind van de rekening te worden.”
Het Centraal Planbureau (CPB)
komt met een raming (CEP 2021)
en een verkenning voor de
middellange termijn. Samen vormen ze een onderbouwde inschatting hoe onze economie zich zal
ontwikkelen in de komende jaren,
die grofweg samenvallen met de
kabinetsperiode. Dat ziet er best
goed uit. Ervan uitgaand dat het
voorspoedig gaat met het
vaccineren in Europa, groeit de
economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en in 2022 met
3,5%. De werkloosheid stijgt tot
5% om daarna in de loop van
volgend jaar af te nemen tot 4,5%.
Tot zover het goede nieuws. KBOPCOB kijkt natuurlijk naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt van
vijftigers en zestigers. En naar de

koopkrachtontwikkeling van
gepensioneerden. En dan blijkt het
beeld toch een stuk minder
gunstig.
Verloren generatie dreigt
De coronacrisis drukt de lonen, en
daarmee de koopkracht van
werkenden. En daarbij ook de
AOW, die immers meestijgt met
lonen. Het verwachte arbeidsmarktherstel wordt nu al zichtbaar.
En daar zien we dat werkgevers
als eerste de jongeren weer aan
het werk zetten. Marcel
Sturkenboom: Werkzoekende
vijftigers en zestigers hadden het
al zwaar vóór de coronacrisis. Nu
in het herstel dreigen ze weer
achteraan te moeten sluiten. Na
de WW dreigt de bijstand, die ook
nog eens verlaagd wordt. Eind juni
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loopt bovendien de coronasteun
voor bedrijven af. We moeten alles
op alles zetten om te voorkomen
dat de groep werklozen tussen de
55 en 67 jaar geen ‘verloren
generatie’ wordt!”
Koopkracht stagneert
De koopkracht in Nederland staat
al lang onder druk. De Rabobank
becijferde eerder al dat de
ontwikkeling van het besteedbaar
inkomen van huishoudens in
veertig jaar amper is gegroeid.
Terwijl intussen de bedrijfswinsten
flink zijn toegenomen. Na de
coronacrisis, waarin veel bedrijven
met overheidssteun overeind
gehouden zijn, is er een kans om
deze trend te keren en die kloof te
overbruggen. Het CPB stelt nu
opnieuw dat de
koopkrachtontwikkeling stagneert.
En bovendien dat ‘die van
gepensioneerden achterblijft bij die
van werkenden, onder meer
doordat de meeste
pensioenuitkeringen niet of
onvolledig geïndexeerd worden’.
Voor 2021 ziet dat er zo uit: (Zie
volgende pagina.)
Onacceptabel verlies
Het CPB ziet voor de periode 20222025 een lichte koopkrachtstijging
voor werkenden, maar opnieuw
een min voor gepensioneerden.
“Onacceptabel”, oordeelt Marcel
Sturkenboom. “Veel
gepensioneerden hebben al twaalf
jaar op rij koopkracht moeten
inleveren ten opzichte van

werkenden. Je zorgvuldig
opgebouwde financiële
oudedagsvoorziening lijkt
daarmee elk jaar minder waard te
worden. Dat is nooit de bedoeling
geweest van onze samenleving,
waarin na jaren van hard werken
juist een welverdiende
pensionering zou moeten volgen.
De financiële zorgen hangen nu
als een donkere wolk boven de
hoofden van gepensioneerden en
aanstaand gepensioneerden. Een
nieuw kabinet is aan zet om de
steeds dieper wordende kloof te
overbruggen tussen wat nu de
winnaars en verliezers lijken te
worden van politieke keuzes. De
Nederlandse senioren verdienen
het niet het kind van de rekening
te worden!”

Wij hebben Pasen gevierd
Hopelijk heeft u, ondanks alle
beperkingen, toch een mooie
Paastijd gehad. In sommige
kerken zijn er weer kerkgangers
toegestaan. Wellicht ook in uw
gemeente. In andere kerken
worden er alleen ‘online’ diensten
georganiseerd. Wij hopen van
harte dat ook u hier aan mee kunt
doen. Het blijft natuurlijk een
moeilijke en lastige tijd maar wij
moeten blijven hopen (en bidden)
op betere tijden. Hieronder vind u
lied 657 uit het Nieuwe Liedboek,
geschreven door ds. Sytze de
Vries. Een lied van hoop en
verwachting. Laten wij proberen in
die geest te leven.
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

en dat pensioenfondsen ook
maatwerk mogen leveren. Een
interdisciplinaire commissie moet
met een bindend advies komen
over wat evenwichtig is.”

KBO-PCOB reageert op
pensioenplannen Koolmees

Governance
De drie organisaties vragen
vervolgens ook aandacht voor de
governance-structuur. Ze willen
dat gepensioneerden op alle
niveaus inspraak hebben in de
transitieperiode, ten tijde van de
overstap én daarna. Marcel
Sturkenboom: “Gepensioneerden
krijgen een hoorrecht, maar dat
vinden wij onvoldoende. Zij
moeten op zijn minst adviesrecht
krijgen.”

Evenwichtig
In de komende jaren speelt het
begrip evenwichtigheid een grote
rol. Pensioenfondsen zijn eraan
gehouden dat zij op evenwichtige
wijze met het door alle deelnemers
opgebouwde vermogen omgaan.
Marcel Sturkenboom: “Dat is
natuurlijk heel verstandig. Maar
het is dan wel belangrijk dat je
naar het totaalplaatje kijkt, en
bijvoorbeeld ook het tekort aan
premie-inleg van de afgelopen
jaren meeneemt. Wij willen dat
daarvoor goede wetgeving komt

Nabestaandenpensioen
Tot slot wijzen KBO-PCOB, ANBO
en Koepel Gepensioneerden op
het belang van het goed regelen
van het nabestaandenpensioen.
De afgelopen weken hebben zij
diverse signalen ontvangen dat
één en ander nog onvoldoende
geregeld is in het wetsontwerp van
de minister. Over dit specifieke
thema wordt daarom nog
doorgesproken. Een uitgebreidere
reactie op dit belangrijke onderdeel volgt daarom op een later
moment.
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