
Van:	Koepel	Gepensioneerden	
Onderwerp:	Verklaring	maatschappelijke	organisa6es	
		
Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving: houd koppeling minimumloon met 
AOW en sociaal minimum in stand!

Een coalitie van maatschappelijke organisaties (vakbonden en diverse organisaties voor 
senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding) heeft de handen 
ineengeslagen. Zij roept de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden tussen het 
wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. Dat is een kwestie van 
beschaving. Hieronder de tekst van de verklaring die de organisaties deze ochtend op hun 
websites hebben gezet:
Statement:
Wij, de gezamenlijk vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen 
met een beperking en armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer – op 
om de koppeling van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon 
volledig in stand te houden.
De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van 
groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen de 
inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is 
onaanvaardbaar.
Het kabinet mikt op een bescheiden verhoging van het wettelijk minimumloon van bij 
elkaar 7,5 procent in 2024 en 2025. We hebben in het coalitieakkoord gelezen dat die 
stijging niet wordt verwerkt in de AOW. In de doorrekeningen van het Centraal Planbureau 
(CPB) moesten wij daarnaast lezen dat het effect op het netto-inkomen van mensen op 
het sociaal minimum ook volledig wordt wegbezuinigd.
De compensatie voor ouderen die wordt voorgesteld in de vorm van een verhoging van de 
ouderenkorting, is niet effectief.   Honderdduizenden ouderen met lage en 
middeninkomens zullen die compensatie niet of niet volledig kunnen verzilveren. Het 
koppelingsprincipe is wél bewezen effectief en is ook een kwestie van beschaving.
Wij roepen u daarom op om het principe van de netto-nettokoppeling tussen het wettelijk 
minimumloon, de AOW en het sociaal minimum volledig te behouden. Praktisch betekent 
dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten 
worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het 
sociaal minimum worden geschrapt.
Namens:
Vakbonden: FNV, CNV en VCP
Seniorenorganisaties:  Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, KBO 
Brabant en FASv
Organisaties voor patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding: ATD de 
Vierde Wereld, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad (LCR), De Pijler, SUNN (Stichting 
Urgente Noden Nederland), Horus, AVS, Valente, Sociale Alliantie en Werkplaats Como	
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