
AOW- GERECHTIGD: LET OP UW FINANCIELE BELANGEN! 

Mocht u op dit moment AOW gerechtigd zijn en heeft u geen of slechts een klein aanvullend 

pensioen, wees dan op uw hoede! 

Wat is er aan de hand: het nieuwe kabinet heeft afgesproken de hoogte van de AOW – uitkering los 

te koppelen van het Wettelijk Minimum Loon, kortweg WML. Sinds 1980 stijgt de AOW met 

hetzelfde percentage als de WML. Dat betekent dat de AOW  waardevaste is. De regering wil nu het 

WML laten stijgen met 7 procent, maar de AOW niet laten meestijgen.  Dus: voor het eerst sinds 

1980 wil de regering AOW en WML loskoppelen.  De regering roept dat ze het leed willen verzachten 

met andere maatregelen, maar daarvan hebben we nog niets gezien. De zekerheid van een vaste 

koppeling wil de coalitie in ieder geval afschaffen.  

Het gevolg hiervan is dat AOW-gerechtigden er in koopkracht flink op achteruitgaan: hun inkomen 

blijft gelijk terwijl de prijzen fors stijgen. Denk aan de kosten van energie (gas, elektriciteit, benzine) 

maar ook levensmiddelen. Wij ontvangen regelmatig berichten van AOW-gerechtigden zonder of 

met een klein aanvullend pensioen die onmogelijk rond kunnen komen. Zij moeten hulp zoeken bij 

de gemeente om aanspraak maken op bijzondere bijstand. De rijksoverheid bezuinigd, maar de 

gemeente wordt op extra kosten gejaagd.  

Ook voor gepensioneerden die wel een aanvullend pensioen hebben wordt het moeilijk, omdat de 

pensioenen al vele jaren niet zijn verhoogd (geen indexatie aan de prijsstijgingen). Door jarenlange 

inflatie zijn de pensioenen de afgelopen 12 jaar 25% minder waard geworden. Deze groep wordt nu 

dubbel gepakt. 

De gemeenteraadsfractie van de Seniorenpartij Drechterland heeft op maandag 24 januari in de 

raadsvergadering voorgesteld om het college van B&W namens de gemeenteraad (dringend) te 

verzoeken bij de regering krachtig te protesteren tegen de ontkoppeling van de AOW en het WML. 

Ook andere gemeenten zijn van plan een dergelijk protest uit te brengen. De Seniorenpartij staat 

voor bescherming van senioren op alle fronten. Of het nu gaat om uw koopkracht, uw woning, 

voorzieningen zoals WMO enzovoort, u kunt rekenen op onze partij.  

Tot onze grote verbazing kreeg ons voorstel alleen steun van de fractie Bosch en Gemeentebelangen 

Drechterland. Ook deze fracties zien het belang van een krachtig protest tegen deze voorgenomen  

regeringsmaatregel. De fracties van VVD, CDA en zelfs Progressief Drechterland lieten ons, en dus de 

AOW – gerechtigden, in de steek. Bizar! Zeker een partij als Progressief Drechterland die zegt op te 

komen voor mensen met de smalle beurs, zou het SPD voorstel moeten steunen. PDL gaf aan dat “zij 

zich niet zo in de AOW – materie hadden verdiept”.  Iets soortgelijks geldt voor het CDA. Deze partij 

zegt altijd op te komen voor de belangen van de ouderen. Niet dus! 

Bij de Seniorenpartij Drechterland zijn de belangen van AOW- gerechtigden wel in zeer goede 

handen. Wij zullen voor onze kiezers blijven opkomen, ook in de komende raadsperiode van 2022 tot 

en met 2026. U kunt op ons (blijven) rekenen! 
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