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Geachte heer Asscher, 
 
Het Bestuur van de vakbond CNV Publieke Zaak en zijn Landelijke Groep Senioren 
(18.000 leden) vragen hierbij uw aandacht voor het volgende. 
 
In de afgelopen dagen hebben veel leden bij het Bestuur aandacht gevraagd voor de 
ingrijpende achteruitgang van hun inkomen waarmee zij geconfronteerd worden. Als 
gevolg van de door het kabinet ingevoerde belastingverzwaringen daalt het inkomen 
van de senioren meer dan voor andere groepen in de Nederlandse samenleving. Ook 
uit de recent verschenen inkomensplaatjes door het Nibud blijkt dat de senioren 
zwaarder worden getroffen dan anderen. Naar het oordeel van onze leden en naar het 
oordeel van het Bestuur en het bestuur van de Landelijke Groep Senioren is er geen 
sprake van “eerlijk delen” zoals door het kabinet is beloofd. 
 
CNV Publieke Zaak is zich bewust van het feit dat Nederland het economisch moeilijk 
heeft en dat van iedereen offers mogen worden verwacht. Ook zijn onze leden zich er 
van bewust dat het kabinet compensatie heeft beloofd, echter daar is in 2013 nog geen 
sprake van. De huidige door het kabinet genomen maatregelen drukken onevenredig 
zwaar op de inkomenspositie van senioren en hun bestedingsmogelijkheden. 
 
Heel veel van onze leden hebben in de afgelopen jaren geconstateerd dat hun 
inkomen niet meer stijgt. Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren niet 
kunnen indexeren. Weliswaar worden de rendementen steeds beter, doch een 
zichtbaar effect daarvan in de pensioenuitkering is niet aan de orde. Deels wordt dit 
veroorzaakt door de rekenregels die in het Financieel Toetsingskader zijn vastgelegd. 
Zolang de huidige rentestand zo laag blijft, zal naar ons oordeel van indexatie ook in 
de komende jaren geen sprake zijn. Daarnaast worden leden geconfronteerd met 
verlaging van hun pensioen. Daarmee gaat hun besteedbaar inkomen nog eens verder 
naar beneden. 
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Ook worden onze leden geconfronteerd met een verhoging van de belastingtarieven en 
van de bijdrage op grond van de zorgverzekeringswet. Daarnaast speelt de verhoging 
van het eigen risico van de zorgverzekeringswet een rol. In 2013 moeten onze leden 
veel van hun zorgkosten zelf betalen. Al deze maatregelen grijpen fors in op het 
besteedbaar inkomen. Veel van onze leden geven nu al aan grote moeite te hebben 
met het aan elkaar knopen van alle eindjes. 
 
Dan speelt er nog de problematiek van de verschuiving van de AOW-leeftijd. Die treft 
leden die op basis van een regeling voor hun 65ste jaar zijn uitgetreden. Te denken valt 
aan werknemers met zware beroepen, zoals ambulance-, brandweer-  en 
justitiepersoneel. Maar ook bijvoorbeeld rijksambtenaren die gebruik hebben gemaakt 
van regelingen die de Minister van BZK met de vakbonden is overeengekomen. 
Regelingen met als doel de rijksoverheid fors te laten krimpen om zo de 
werkgelegenheid van jongeren overeind te houden. Die regelingen hielden rekening 
met de AOW-uitkering. In 2013 worden leden voor het eerst geconfronteerd met het 
later uitbetalen van deze AOW-uitkering. Ook dat heeft opnieuw effect op het 
besteedbaar inkomen van deze senioren. Over een betrouwbare overheid gesproken. 
 
CNV Publieke Zaak constateert dat de senioren geconfronteerd worden met een 
opeenstapeling van maatregelen die hun besteedbaar inkomen sterk beperken. De 
mogelijkheden van senioren om hun inkomen op peil te houden en de effecten van 
kabinetsbeleid te compenseren zijn zoals bekend niet of nauwelijks aanwezig. Dit 
vraagt extra zorgvuldigheid ten aanzien van deze groep bij het nemen van 
maatregelen die koopkrachteffecten met zich meebrengen. Op dit moment ligt er een 
forse rekening bij de senioren in onze samenleving en velen voelen zich onevenredig 
hard getroffen. Dat doet goed pijn. 
 
Het Bestuur en de Landelijke Groep Senioren van CNV Publieke Zaak doen een 
klemmende beroep op de Minister en op de leden van de Vaste Kamercommissie om 
zich in de problematiek van de inkomenspositie van senioren te verdiepen en 
maatregelen te nemen om een verdere verslechtering te voorkomen. Sterker nog, om 
maatregelen te nemen die tot een eerlijke verdeling leiden van de lasten voor alle 
groepen in onze samenleving. 
 
Wij willen graag onze brief in een gesprek met u bespreken en verzoeken u hier 
welwillend op te reageren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Eric de Macker     Patrick Fey 
Voorzitter CNV Publieke Zaak   Penningmeester CNV Publieke Zaak 

 
 
 
 
 
 
 

Jaap Dijkema     Alfred Lohman 
Voorzitter Landelijke Groep Senioren  Secretaris Landelijke Groep Senioren 


