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Een selectie uit het debat in de Tweede Kamer op 28 januari 2016 over de 
koopkrachtrontwikkeling van ouderen. 
De selectie heeft betrekking op het pleidooi voor een overkoepelende visie op ouder worden 
en ouder zijn. 
 
Het complete verslag van het hele debat is te vinden op de website van de Tweede Kamer 
 
 
Mevrouw Vermeij (PvdA): 
 
Mijn vraag is eigenlijk dezelfde als die van de heer Krol, namelijk: gaat dit debat eigenlijk wel 
over koopkracht? Ik denk het niet. Als ik met mensen praat, mail of bel, gaat het eigenlijk 
meer over respect, over de groep, over hoe ze zich behandeld voelen, over zekerheden 
rondom stelsels die onder druk staan, zoals vanochtend, voluit, de pensioenen. Er zijn ook 
zorgen over de vraag of de AOW wel houdbaar blijft. En er zijn zorgen over de zorg. Het zijn 
stelsels waar ze zichzelf verantwoordelijk voor voelen, omdat ze die voor een deel hebben 
opgebouwd. Hebben we nog wel voldoende oog voor de lastige positie van mensen? In veel 
gesprekken die ik voer, zeggen de mensen: de woede gaat niet om mijzelf, maar om de 
ander. Ook die betrokkenheid is er. Of ze zeggen: het gaat niet over mezelf, het gaat over 
mijn kinderen of kleinkinderen, over hoe zij werk vinden. Dit is dus grensoverschrijdend.  
 
Ik bemerk, nadenkend over dit debat, dat we op heel veel fronten discussies voeren: met de 
staatssecretaris van Sociale Zaken over pensioenen, met staatssecretaris Van Rijn over de 
zorg en met de minister van Sociale Zaken als het over koopkracht gaat. Ik ben even in de 
geschiedenis gedoken. In 1970 verscheen de eerste bejaardennota. Dat heette toen nog zo, 
nu gebruiken we dat woord gelukkig niet meer. De tweede verscheen in 1975. De meest 
recente kon ik eigenlijk niet vinden. Mijn vraag aan de minister van Sociale Zaken, de 
minister van koopkracht, is dan ook: wordt het niet weer eens tijd om al die expertises bij 
elkaar te brengen en een overkoepelende visie, een nota of wat dies meer zij, neer te leggen 
over ouder zijn en ouder worden? Dat lijkt me een opgave die we dit jaar tot stand kunnen 
brengen, waarbij we verschillende elementen bij elkaar kunnen brengen: zowel de 
houdbaarheid van de AOW, het pensioenstelsel, de zorg als de arbeidsmarkt op latere 
leeftijd. Het maakt mij niet uit wie dat doet, wie daar binnen de regering verantwoordelijkheid 
voor neemt. Het zou mooi zijn als het de vicepremier was, maar wij hebben een traditie om 
dat te doen. Die traditie zijn wij een beetje kwijtgeraakt. Daarmee kunnen wij voorkomen dat 
wij over ieder deelonderwerp een debat voeren dat eigenlijk een overstijgend thema heeft, 
namelijk: hoe gaan wij met deze groep om? 
 
 
Minister Asscher: 
 
In die zin begrijp ik heel goed de vraag van mevrouw Vermeij. Als je naar alle ouderen kijkt, 
zie je inderdaad dat het in de eerste plaats een heel grote groep is en in de tweede plaats 
een heel diverse groep. Het is een groep die veel gezonder is en daardoor gelukkig veel 
langer leeft dan ouderen vroeger. Is het dan niet tijd om nog eens te kijken naar oude 
ouderennota's? Ik vind dat een interessante vraag van mevrouw Vermeij. Als ik met ouderen 
spreek, gaat het natuurlijk nooit alleen maar over de koopkracht op basis van de AOW of het 
pensioen, maar altijd over de combinatie. Zo leidt je immers je leven. Het gaat ook om je 
woning, de zorg en hoe het met de kinderen gaat. In dat geheel vind ik het een interessante 
gedachte, omdat de ouderen zo'n andere groep zijn geworden dan vroeger. 
Ik kom zo nog terug op het verband dat door verschillende Kamerleden is gelegd met de 
groep die nog niet pensioengerechtigd is en voor wie vooral langdurige werkloosheid een 
enorm spook is. Als je dat gebeurt, kan dat immers het effect hebben dat je in de armoede 
terechtkomt. Ik wil daarom eerst even met mijn collega's bespreken of het iets toe kan 
voegen. 


