
 

 

Persbericht brief Sigrid Kaag 

D66 senioren bezorgd over gebrek aan aandacht voor ouderen 

In een brief aan lijsttrekker Sigrid Kaag heeft een grote groep oudere leden van 
D66, verenigd in de landelijke D66 Thema Afdeling Senioren en Samenleving, zijn 
zorg uitgesproken over het gebrek aan aandacht voor ouderen. In de brief roepen 
ze de lijsttrekker op om in de komende campagne op adequate wijze aandacht te 
besteden aan de onderscheiden posities van diverse leeftijdsgroepen. 

Deze groep oudere D66 leden stelt vast dat het verkiezingsprogramma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van maart 2021 zich voornamelijk richt op mensen met een jonge of 
middelbare leeftijd en de aandacht voor de ouderen (28% van het electoraat) naar de 
achtergrond is geschoven. 

“Het D66 verkiezingsprogramma 2021 spreekt te vaak over ouderen als zwak en 
hulpbehoevend, waarmee geen recht wordt gedaan aan de rol die zij vervullen in de 
samenleving”, aldus voorzitter Hein van der Reijden. “Wij vragen niet om een specifiek 
ouderenbeleid, maar om een integrale aanpak van de gevolgen van demografische trends”.  

De Thema-afdeling steunt de keuzes in het verkiezingsprogramma voor het toekomstige 
pensioenstelsel en de voorgestelde wijzigingen in het toeslagenstelsel. Maar wat deze groep 
senioren met name dwars zit is de optelsom van deze twee ontwikkelingen samen. “De 
koppelingen daartussen, zoals bijvoorbeeld extra belastingheffing bij 65-plussers op de te 
betalen AOW-premies, in vakjargon het fiscaliseren van de AOW, treffen gepensioneerden 
met een inkomen boven het sociaal minimum extra hard” aldus Van der Reijden. “We vinden 
het dan niet meer dan billijk, dat er vervolgens bij de overgang naar een nieuw 
pensioenstelsel een vorm van na-indexatie moet plaatsvinden om de koopkracht, die in de 
laatste tien jaar met ca. 20% is gedaald, te compenseren.” 
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