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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

Het politieke reces loopt ten einde; bewindslieden en Kamerleden keren terug van vakantie. En dus 

gaat ook onze belangenbehartiging in een hogere versnelling. Alvast een overzicht van onze kant. 

-          Wet ULB. De vaste commissie voor Financiën bespreekt op 4 september de evaluatie van de 

Wet ULB. Veel ouderen werden in januari 2013 geconfronteerd met een 

inkomensachteruitgang van tientallen euro’s per maand. Deze inkomensachteruitgang was 

onder andere het gevolg van herzieningen in de belastingwetgeving in het kader van de Wet 

ULB. Uit de vergelijking van loonstrookjes van gepensioneerden en werknemers blijkt dat de 

ontwikkeling van het loon van werknemers veel positiever is in vergelijking met 

gepensioneerden: de Unie KBO blijft dan ook bij haar eerdere conclusie dat er niet voldoende 

compenserende maatregelen zijn genomen om de koopkrachtontwikkeling van 

ouderen  gelijke tred te laten houden met de koopkrachtontwikkeling van andere huishoudens. 

We zullen hierover binnenkort een brief schrijven aan alle leden van de vaste commissie voor 

Financiën.  

-          Gesprek met minister Asscher. De Unie KBO heeft, in CSO-verband, onlangs om een 

gesprek gevraagd met minister Asscher. Nog voor Prinsjesdag zouden we graag aan tafel 

willen bij de vicepremier. Dit als vervolg op een eerder overleg dit voorjaar over het te voeren 

ouderenbeleid van het kabinet. 

-          Vermogensinkomensbijtelling AWBZ. De staatssecretaris van VWS heeft op 26 juni een 

brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij terugkomt op een aantal zaken m.b.t. de 

vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO. De leden van de vaste commissie 

voor VWS kunnen tot 29 augustus hun vragen inbrengen over deze brief. De CSO gaat voor 

die datum eveneens reageren richting staatsecretaris en er op wijzen dat veel ouderen hebben 

gespaard voor als ze later iets extra’s nodig hebben. De CSO pleit er daarom voor om ook 

voor AOW-ers het vrijgesteld vermogen te verhogen met 10.000  

-          Afschaffing AOW partnertoeslag. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft op 2 juli een 

wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin geregeld wordt dat de AOW-

partnertoeslag voor AOW-ers met een inkomen hoger dan 46.000 euro in drie jaar wordt 

afgebouwd. De behandeling zal na het reces plaatsvinden. Dit voorstel heeft ingrijpende 

financiële gevolgen voor AOW-gerechtigden met een partner. Wanneer de partner geen 

inkomen heeft, ontvangt de AOW-gerechtigde per maand ongeveer 700 euro bruto minder 

(cijfers per 1 augustus 2013). Bij de Unie KBO hebben reeds diverse ouderen hun 

ongerustheid kenbaar gemaakt. We buigen ons momenteel in CSO-verband over deze 

kwestie. 

-          Op vrijdag 6 september zal de Unie KBO aanwezig zijn bij een brede bijeenkomst over de 

Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 

-          Koopkrachtberekeningen Prinsjesdag. De Unie KBO heeft het initiatief genomen om de 

koopkrachteffecten voor ouderen te laten doorrekenen, dit met het oog op Prinsjesdag. Een 

week voor Prinsjesdag wordt er een overleg gepland waarin het Nibud aangeeft welke richting 

het uitgaat met de koopkracht van ouderen. 

De komende weken staat er dus weer van alles te gebeuren! We doen daarvan telkens 

tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl. 


