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Van het bestuur 
Na een paar frisse 
maanden met uit-
zondering van en-
kele warme uit-
schieters gaan we 
nu langzaam maar 
zeker de zomer in. 
Hopelijk zijn we dan 
allemaal gevacci-
neerd en kunnen 
we ons weer wat 
vrijer bewegen.  
Dat geeft ons toch 
wel een veilig ge-
voel.  
We snakken alle-

maal naar meer contacten om elkaar weer te kunnen zien. Toch blijft het 
nog oppassen dus we houden het nog even vol. Zodra  alles weer veilig is 
om ons heen, gaan we onze  
KBO bijeenkomsten weer oppakken.  
Het bestuur hoopt dat u er dan allemaal weer bij bent. 

In Memoriam 

Rieks Fackler 

*29 augustus 1946        5 mei 2021 

Op 5 mei is onverwachts ons oud bestuurslid Rieks Fackler overleden. 
Op 10 mei hebben wij afscheid van Rieks genomen. 
 
Het is een hard gelag nu je niet meer bij ons bent. 
Jij blijft leven in onze gedachten zoals wij jou hebben gekend. 
 
Behalve als bestuurslid was Rieks op meerdere gebieden actief voor onze 
vereniging. 
We zullen hem missen. 
 
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe namens alle leden van 
KBO Coevorden. 
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Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen 

Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de invoer van het nieuwe 
stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen daardoor nog langer koopkracht te verliezen,  
zo waarschuwen de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden. 
Minister Koolmees moet hun snel een beter perspectief bieden, omdat het draagvlak voor 
vernieuwing nu steeds verder onder druk komt te staan. 
 
De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel verschuift van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. 
Argument is dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid. 
De lawine van reacties op de eerste wetsvoorstellen geeft aan dat het veranderen van het pensioen-
stelsel een ingewikkelde operatie is, met ingrijpende gevolgen voor alle deelnemers, werkend en ge-
pensioneerd. De ouderenorganisaties zijn gevoelig voor het argument van zorgvuldigheid. Maar eer-
der gaven zij al aan dat de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel onvoldoende is geregeld. 
 
Dreiging van korting 
Met name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen is de dreiging van korting 
niet van de baan, ondanks de betere cijfers die vandaag zijn gepubliceerd. Daar staat tegenover dat 
er nagenoeg geen uitzicht is op de in het pensioenakkoord genoemde verhoging van pensioenen. 
De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 12 jaar stil, waardoor die dik 20 pro-
cent minder waard zijn geworden. 
 
Gesprek met Koolmees 
Minister Koolmees stuurt op korte termijn een brief aan de Tweede Kamer met daarin een nieuw  
tijdschema. De ouderenorganisaties spreken hem daar ook over. Ze zullen nog eens de minister op 
het hart drukken dat de huidige gepensioneerden niets aan een nieuw stelsel hebben als hij de  
overgangsperiode niet beter regelt. Vertraging van invoering verlengt deze zorgen.  

Bent u de komende maand jarig?  

 

Dan feliciteren wij u van harte! 



Pagina 3 

 

Straf samenwonen niet af met de kostendelersnorm 
 
Een lagere uitkering als je met meerdere volwassenen in één huis woont, zoals nu al in de 
bijstand geldt, leidt ertoe dat mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat te-
rechtkomen. Afschaffen dus, bepleiten Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-
PCOB, Kitty Jong van vakbond FNV en Lucía Lameiro García van het Netwerk van Organi-
saties van Oudere Migranten. 
 
Zes jaar na het invoeren van de kostendelersnorm zien we de effecten: meer armoede. Het 
slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat de maatregel overeind blijft, en ook ingevoerd wordt voor 
álle AOW’ers. Want dan is de sociaal-economische ramp helemaal niet te overzien. 
De kostendelersnorm is een bezuinigingsmaatregel. De regel werd in 2015 ingevoerd en houdt in 
dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Je volwassen 
zoon of dochter boven de 21 jaar, je broer of zus, je oude oom of tante, vader of moeder. Hoe 
meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager de uitkering. Het idee erachter is dat je kosten 
kunt delen als je samen een huishouden gaat vormen. 
Dit blijkt niet zo simpel te zijn. Het rapport Kansrijk Armoedebeleid laat zien dat de financiële voor-
delen van samenwonen vaak veel te ruim worden ingeschat. Met als gevolg dat meer mensen in 
de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen, omdat vrienden hen geen onderdak 
durven bieden uit angst gekort te worden. 
 
Mantelzorgboete 
Voor de grote groep gepensioneerden met volledige AOW werd de norm destijds, na zware maat-
schappelijke druk, geschrapt. Over de ‘mantelzorgboete’ die ouderen zou korten op hun AOW 
was terecht veel te doen, mede omdat het mensen ontmoedigt om hun oudere familieleden in 
huis te nemen om voor hen te zorgen. Ook zet het een streep door nieuwe woonvormen met een 
groep AOW’ers bij elkaar (denk bijvoorbeeld aan een seniorenhofje). 
Het onderwerp is heel . Sommige partijen pleiten voor het afschaffen van de kostendelersnorm en 
hebben daarvoor ook voorstellen gedaan in de Tweede Kamer. Wethouders van Amsterdam, Den 
Haag, Utrecht en Rotterdam stellen dat de kostendelersnorm de woningnood verergert. Ze willen 
de maatregel vervangen door alternatieven. Geen enkele partij heeft in haar verkiezingsprogram-
ma staan dat ze vasthouden aan de kostendelersnorm of deze zelfs voor de AOW ’ers gaan invoe-
ren. En dat is logisch: impopulaire maatregelen staan doorgaans niet in verkiezingsprogramma’s, 
en gepensioneerden vormen een grote kiezersgroep. De invoer destijds was ook geen wens die 
voortkwam uit verkiezingsprogramma’s, maar uit de onderhandelingen. 
Nu er in de coronacrisis zoveel overheidsgeld wordt uitgegeven, zoeken politieke partijen naarstig 
naar nieuwe, extra mogelijkheden om geld te besparen. Politieke partijen kijken daarbij graag 
naar het Centraal Planbureau. Dat heeft destijds op verzoek van het ministerie van sociale zaken 
de kostendelersnorm voor gepensioneerden doorgerekend en ziet daarin geen bezwaar voor het 
invoeren. Het levert miljoenen op voor de staatskas. 

Vervolg zie volgende bladzijde 
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Meergeneratiewoning 
Maar het zet meteen een streep door bijvoorbeeld een meergeneratiewoning. Een toekomst die 
veel families graag willen, waarin voor elkaar gezorgd wordt, zal door de kostendelersnorm niet 
meer financieel haalbaar zijn. 
Het zou te gek voor woorden zijn als de kostendelersnorm in de bijstand overeind blijft en voor 
álle AOW’ers wordt ingevoerd. Een maatregel waartegen enorme weerstand bestaat komt dan 
alsnog op de onderhandelingstafel. En dat in een tijd dat we juist willen aanmoedigen dat we 
meer zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. 
Het laatste wat je wilt, is dat ouders en hun volwassen kinderen of familieleden die graag bij el-
kaar willen wonen voor gezelschap en zorg, hiervoor terugschrikken vanwege de kosten. Of nog 
erger, dat degenen die er desondanks toch voor kiezen, in financiële problemen komen. 
Daarom onze oproep: schaf de kostendelersnorm in de bijstand af, en voer hem via de achter-
deur van de onderhandelingen voor geen enkele groep in. 
 

Als je ouder bent… 
 

Als je ouder bent, 

moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want… 
 
Als jongeren moe zijn, zijn ze aan vakantie toe. 
Als ouderen moe zijn, zegt men: “Ze takelen af, hè…” 
 

Als jongeren bezwaren maken, zijn ze heel alert. 

Als ouderen bezwaren maken, hebben ze het niet goed begrepen… 
 

Als jongeren verliefd zijn, voelen ze zich jong. 

Als ouderen verliefd zijn, vindt men dat kinderachtig… 
 

Als bij jongeren iets mislukt zegt men: “Volgende keer beter,  

dan gaan we er weer keihard tegenaan.” 

Als ouderen dit gebeurt, zegt men:  

“Laat maar, dat heeft toch geen zin meer…” 

 

Als jongeren iets vergeten zegt men:  

“Ik heb het ook waanzinnig druk”. 

Als ouderen iets vergeten zegt men: “Ze worden dement…” 
 
Als jongeren depressief zijn, hebben ze problemen. 

Als ouderen depressief zijn, moeten ze niet zeuren. 


