
In het Eerste Kamerdebat over de 

regeringsverklaring was al duidelijk 

geworden dat de meerderheid van de 

senaat gehoor geeft aan de oproep 

van de seniorenorganisaties KBO-

PCOB, ANBO, Koepel 

Gepensioneerden en NOOM om zich 

uit te spreken tegen het plan om de 

AOW te ontkoppelen van de extra 

verhoging van het minimumloon in 

2024/2025. Gusta Willems van KBO-

PCOB: “Maar nu de Eerste Kamer de 

koppelingsmoties heeft aangenomen, 

is het ook officieel.” 

 

Drie moties 

Om precies te zijn heeft de Eerste 

Kamer de volgende moties 

aangenomen: 

 Motie-Faber-Van de Klashorst c.s. 

over de AOW-uitkering niet 

ontkoppelen van het minimumloon. 

Deze motie verzoekt de regering om 

de AOW-uitkering niet te 

ontkoppelen van het minimumloon, 

zodat bij de verhoging van het 

minimumloon óók de AOW uitkering 

in gelijke mate verhoogd wordt. 

 Motie-Van Rooijen c.s. over het 

blijven koppelen van de AOW aan  

de voorgenomen extra stijging van 

het minimumloon. Deze motie 

verzoekt de regering om de AOW te 

blijven koppelen aan de 

voorgenomen extra stijging van het 

minimumloon. 

 Motie-Van der Linden c.s. over het 

laten meestijgen van de AOW met 

het minimumloon en de bijstand. 

Deze motie verzoekt de regering de 

AOW evenveel te laten meestijgen 

met het minimumloon en de 

bijstand. 

 

De voltallige oppositie stemde voor  

de moties, met uitzondering van het 

Forum voor Democratie (FvD). FvD 

stemde tegen omdat het specifieke 

wensen heeft over de vraag hoe de 

koppeling van de AOW betaald moet 

worden. Ook de coalitiefracties (VVD, 

D66, CDA en ChristenUnie) stemden 

tegen de moties. Opmerkelijk is dat  

de ChristenUnie tegen stemde omdat 

deze fractie het nog te vroeg vond 

voor de moties. De Eerste Kamer-

fractie van de ChristenUnie wil de 

zaak verder bekijken wanneer de 

Eerste Kamer het wetsvoorstel over 

de ontkoppeling behandelt. 

 

‘Kabinet moet kou uit de lucht nemen’ 

De Eerste Kamer wilde uiterlijk 

dinsdag 8 maart of zoveel eerder als 

mogelijk een brief van het kabinet met 

een reactie op de aangenomen 

moties. Gusta Willems: “Het kabinet  

is nu aan zet om de kou uit de lucht  

te nemen. Hoe eerder het 

ontkoppelingsplan in de prullenbak 

verdwijnt, hoe beter.” Na ontvangst 

van de brief beslist de Eerste Kamer 

of zij eventueel verder over de kwestie 

wil debatteren. 
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De Eerste Kamer heeft op 22 februari jl. drie moties tegen de 

ontkoppeling van de AOW aangenomen. Daarmee is de Eerste Kamer nu 

ook officieel tegen de AOW-ontkoppeling. De moties waren ingediend 

tijdens het debat met premier Rutte over de regeringsverklaring.           

Het kabinet moest uiterlijk 8 maart op de moties reageren. 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/eerste-kamer-moet-zich-tegen-ontkoppeling-aow-uitspreken/
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35788_e_motie_van_rooijen_50plus_c
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35788_g_motie_van_der_linden


Jaarvergadering 2022 
Afdeling Den Haag  
 

Het wordt tijd om onze jaar-

vergadering te houden. Omdat wij 

heel graag de bovenzaal van de 

Shalomkerk willen gebruiken wordt 

deze nu gehouden op vrijdag 3 juni 

2022.  
 

Het adres van de Shalomkerk is 

Vrederustlaan 96 (te bereiken met 

buslijn 21 en 25, Randstadrail 4 en 

tramlijn 9).   

Wij ontvangen u vanaf 10:00 uur     

met koffie of thee; om 10.30 uur zal 

de opening plaats vinden. Vervolgens 

komen de bekende zaken aan bod. 

Na het huishoudelijke gedeelte 

gebruiken wij om ca. 12:30 uur de 

lunch.                                                          

De middag wordt ingevuld door de 

heer Cor Verkade. Hij zegt hier het 

volgende over: Eens kondigde een 

priester een lezing van Godfried 

Bomans aan met ‘lachen, gieren, 

brullen, Godfried Bomans’ en 

waarom hem dat door de ziel sneed 

zal ons bij de lezing “Bomans, de 

zoekende profeet!” duidelijk worden. 

Cor Verkade zal met behulp van 

citaten een boekje open doen over 

het gedachtengoed van Godfried 

Bomans die in de jaren zestig de 

meest populaire schrijver was.          

Er is veel meer te ontdekken dan de 

koddige humoristische verpakking, 

waarin Godfried Bomans zijn 

gedachtengoed geniaal wist te 

verpakken… 

Deze dag zal tussen 15:30 uur en 

16:00 uur eindigen.  
 

Aanmelding:  

Voor de catering is het noodzakelijk 

dat u zich voor deze dag aanmeldt. 

Dat kan bij onze penningmeester Joke 

Janse, telefonisch op nummer 070-

3933468 of per e-mail: pcob-den-

haag@kpnmail.nl. Graag vóór 27 mei 

2022.  

Wij zien uw komst op 3 juni graag 

tegemoet. Mocht u die dag 

gezondheidsklachten hebben, kom 

dan niet naar de bijeenkomst maar 

blijf thuis!! Afbellen kan die dag        

tot + 09.00 uur.  

 

Jubileumdagtocht naar 
het Westlands Museum  
 

Dit jaar bestaat de afdeling Den Haag 

60 jaar. Daarom nodigt het bestuur u 

van harte uit voor een dagtocht naar 

het Westlands Museum in 

Honselersdijk op woensdag 15 juni 

2022.  

Deze dag begint om 10.00 uur - 

aankomst bij het Westlands Museum, 

10.10 uur - 2 x koffie/thee en 

appelgebak met slagroom, 10.45 uur - 

rondleiding, 12.00 uur - luxe 

Westlandse lunch, 13.05 uur - vertrek 

naar de aanlegsteiger, 13.30 uur – 

rondvaart, 15.30 uur - eindpunt en 

vertrek. 

Graag halen wij u op bij de Christus 

Triumfatorkerk (om 09.00 uur) en/of 

bij de Shalomkerk (om 09.30 uur). 

Dan hopen wij ruim op tijd aan te 

komen bij het museum. Leden van de 

afdeling Den Haag gaan ‘gratis’ mee, 

Ook bent u van harte uitgenodigd om 

een introducee mee te nemen,      

Deze betaalt dan een bedrag ad         

€ 25,00 (bij vooruitbetaling op ons 

bankrekeningnummer: 

NL91 RABO 0129 4876 94 

ten name van PCOB, afd. 

Den Haag o.v.v. Dagtocht). 

Ook de leden van de 

afdeling Scheveningen en 

leden van de KBO worden 

uitgenodigd.  

Aanmelding:  

Uiteraard is het noodzakelijk dat u 

zich voor deze dag aanmeldt. Dat kan 

bij onze penningmeester Joke Janse, 

telefonisch op nummer 070-3933468 

of per e-mail: pcob-den-

haag@kpnmail.nl. Graag vóór 11 juni 

2022, onder vermelding van de 

opstapplaats. 

 

Seniorencoalitie komt met 
visiedocument 
ouderenbeleid 
 
Senioren vormen een onmisbare 

schakel in de samenleving. Ze leveren 

een grote bijdrage als vrijwilliger, 

mantelzorg en kinderopvang. Ook 

werken veel ouderen nog langer door 

na hun pensioengerechtigde leeftijd. 

Het is daarom ook belangrijk dat we 

blijven investeren om te zorgen dat 

mensen goed en vitaal ouder kunnen 

worden en zo actief en betrokken 

kunnen blijven. 

 

Om dit te benadrukken heeft de 

Seniorencoalitie, bestaande uit KBO-

PCOB, ANBO, Koepel 

Gepensioneerden en NOOM, een visie 

naar de Vaste Kamercommissie van 

VWS gestuurd die de partijen mogen 

gebruiken voor het hoofdlijnendebat 

met ministers Kuipers en Helder en 

staatssecretaris Van Ooyen. 

 

Visie 

De komende jaren zal het aantal 

senioren alleen maar stijgen.  
 

Wordt vervolgd 
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