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Onderwerp : Aanbevelingen seniorenvereniging KBO-Brabant aan informateur Hamer 

Geachte mevrouw Hamer, 

KBO-Brabant is een zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren. 
Graag vragen wij uw aandacht voor een achttal aanbevelingen die wij van groot belang 

achten voor de kabinetsformatie, alsmede voor het aanstaande regeerakkoord.   

1. Heroverweeg het pensioenakkoord! Het beoogde nieuwe stelsel biedt onvoldoende
perspectief voor deelnemers en gepensioneerden, het wordt te ingewikkeld en de

transitie legt een te zware hypotheek op de grote uitdagingen van het volgende

kabinet.

2. Gebruik het onbenutte bestedingspotentieel van ons unieke pensioenstelsel. Geen

enkel ander land ter wereld heeft > 200% van het Bruto Binnenlands Product

gespaard voor toekomstige pensioenverplichtingen. Het is excessief!

KBO-Brabant verzoekt u om als informateur tijd vrij te maken voor een presentatie

van Jean Frijns, Jelle Mensonides, Rob de Brouwer en Jan Pierik.

Het beste pensioenalternatief, een ‘kasstroomstelsel’, dient serieus overwogen te

worden. Het is een unieke kans voor Nederland!

a. Het Nederlandse pensioendrama (bijlage 1)

Auteurs: Rob de Brouwer & Jan Pierik

b. De toekomstvastheid van ons pensioenstelsel (bijlage 2)
Auteurs: Jean Frijns & Jelle Mensonides

3. Verplaats de eigen woning niet naar Box 3. Dit plan komt enkel voor in het

programma van de ChristenUnie. Laat deze gevoelige fiscale aanpassing niet
verworden tot de ‘dividendbelasting’ van het volgende kabinet!

4. Het (deels) fiscaliseren van de AOW-premie lost geen bestaande fiscale problemen op
en is onaanvaardbaar als melkkoe voor het aanstaande Regeerakkoord. Elke

eventuele indexatie van pensioenen kan met deze maatregel weer worden afgepakt!

file://///kbo-fs/Data-Algemeen/Persoonlijke%20mappen/Thomas/Het%20Nederlandse%20pensioendrama.pdf
file://///kbo-fs/Data-Algemeen/Persoonlijke%20mappen/Thomas/De%20toekomstvastheid%20van%20ons%20pensioenstelsel%20-%20Me%20Judice.pdf
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5. Een structurele oplossing is vereist voor senioren die niet meer zelfstandig thuis

kunnen wonen maar die ook niet in aanmerking komen voor een verpleeghuis.
Woonzorgcentra zouden voor iedereen betaalbaar moeten zijn.

6. Naast het bouwen van voldoende en betaalbare woningen pleiten wij ook voor een
forse vermindering van de ‘financiële straf op samenwonen’. Als de overheid de

voordelen van samenwonen minder afroomt, dan hebben we ook minder woningen

nodig.

7. Maak een actieplan tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Bevorder actief

de samenwerking tussen jong en oud en zorg voor optimale benutting van de

ervaring en de expertise van senioren.

8. Tot slot willen wij pleiten voor een Minister van Wonen, die op on-Nederlandse wijze

de bestaande bureaucratieën kan doorbreken om daadwerkelijk tot snelle resultaten

te komen op het dossier van de wooncrisis.

Uiteraard lichten wij bovenstaande punten desgewenst graag toe. 

Met vriendelijke groet, 

Was getekend: 

Leo Bisschops, Stephan Vermeulen, 

voorzitter secretaris 

Bijlage 1 - Het Nederlandse pensioendrama 

Bijlage 2 - De toekomstvastheid van ons pensioenstelsel 

https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-1-Brief-Rob-de-Brouwer-en-Jan-Pierik-aan-informateur-Hamer-inzake-economie-en-pensioenen.pdf
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-2-De-toekomstvastheid-van-ons-pensioenstelsel.pdf

