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De economie herstelt voorspoedig, maar daar merken grote groepen Nederlanders 
niets of veel te weinig van. Dat zeggen teleurgestelde vakbonden en 
ouderenorganisaties in reactie op de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag werd 
gepresenteerd. 

 

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zullen mensen die maar 
moeilijk kunnen rondkomen, weinig hoop putten uit de miljoenennota, die vooral bleek te 
voorzien in extra geld voor klimaat en veiligheid. 
Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit, concludeert 
ook het Nibud, waardoor huishoudens die structureel krap bij kas zitten „klem komen te 
zitten”. 
Het instituut wijst er verder op dat bijstandsgerechtigden zelfs minder te besteden krijgen in 
2022. Dat komt doordat de bijstand jaarlijks iets wordt verlaagd, met het idee dat dit meer 
mensen aan het werk zal zetten. Het Nibud is daar tegen en pleit juist voor een verhoging 
van de bijstand. 
Volgens vakbond VCP wordt het voor veel werkenden steeds moeilijker om rond te komen, 
door achterblijvende inkomens, hogere lasten en stijgende uitgaven. „Het verwachte 
koopkrachtbeeld is ronduit teleurstellend als je kijkt naar het voorspoedige economisch 
herstel”, zegt voorzitter Nic van Holstein. 
Volgens hem geldt die teleurstelling niet alleen voor werkenden, maar bijvoorbeeld ook voor 
ouderen met een aanvullend pensioen. „Het vrij besteedbare inkomen moet structureel 
omhoog om het leven betaalbaar te houden. De politiek mag het niet bij gerommel in de 
marge laten.” 
Ook vakbond FNV meldde „onaangenaam verrast” te zijn door de troonrede. Reinier 
Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, omschreef het ontbreken van een koopkrachtplus 
als „een recept voor doffe ellende”. 
De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM stellen in 
een gezamenlijke schriftelijke reactie dat het ‘onaanvaardbaar’ is dat ouderen er maar 
nauwelijks op vooruit lijken te gaan. 
Het Centraal Planbureau had al voorspeld dat de koopkracht komend jaar ‘rond de nullijn’ 
zou uitkomen. Het gebrek aan een koopkrachtplus komt door een combinatie van beperkte 
loonstijgingen, de coronacrisis en een oplopende inflatie, waardoor het dagelijks leven 
duurder wordt. 

 


