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Onderwerp: Reactie Seniorencoalitie voor APB Eerste Kamer d.d. 18-10-
2022 

Geachte [pm heer/mevrouw] [pm achternaam], 

Op 18 oktober 2022 debatteert de Eerste Kamer in het kader van de 

Algemene Politieke Beschouwingen (APB) met de minister-president. Uit de 
begrotingsstukken voor 2023 blijkt dat, dankzij de Eerste Kamer, de extra 
stijging van het minimumloon wordt doorgekoppeld naar de AOW. Dat is 

mooi. Niet zo mooi is echter dat het kabinet vasthoudt aan het voornemen 
om de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) af te bouwen. In 2023 en 

2024 vindt hierin zelfs een versnelling plaats. Deze afschaffing van de 
IOAOW is in strijd met de door de Eerste Kamer aangenomen motie over 

een andere dekking voor de koppeling van de AOW aan de extra verhoging 
van het minimumloon (Kamerstuk 35788, Z). De Seniorencoalitie verzoekt 
u om hier tijdens de APB en bij de aankomende behandeling van het

Pakket Belastingplan 2023 bezwaar tegen te maken. Onderstaand lichten
wij ons verzoek toe.

AOW-verhoging meer dan welkom… 
Om te beginnen willen wij benadrukken dat wij op zichzelf tevreden zijn 

dat het kabinet bij Voorjaarsnota alsnog heeft besloten om de extra 
verhoging van het minimumloon ook door te koppelen naar de AOW, en 

dat bij Miljoenennota is besloten de extra verhoging te vergroten tot 
8,05% en in te voeren per 1 januari 2023. Daar staat tegenover dat de 
verhoging deels een sigaar uit eigen doos is. Nog afgezien van de 

afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR) en het niet doorgaan van 
de verhoging van de ouderenkorting, wordt de IOAOW via het Pakket 

Belastingplan 2023 in 2025 afgeschaft, en gaat de IOAOW in 2023 en 2024 
al bij AMvB omlaag naar EUR 5,- per maand. 

…maar betreurenswaardig dat substantieel deel weer wordt 
afgepakt 

In het antwoord op vraag 150 over de Miljoenennota 2023 rekent de 
minister van Financiën voor wat de verlaging van de IOAOW een 
alleenstaande AOW’er in 2023 kost. Enerzijds levert de 10,15% Wml-

verhoging bruto ca. EUR 880 per jaar op en stijgt de inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de Zvw met ca. 30,-, maar anderzijds kost de IOAOW-

verlaging naar EUR 5,- ongeveer EUR 280,- op jaarbasis. Als gevolg van de 
systematiek van de koppeling in combinatie met de verlaging van de AOW, 
houden AOW’ers volgens onze berekeningen in 2023 uiteindelijk 7,7%-

punt van de totale ca. 10% Wml-verhoging over. De begrotingscijfers laten 
een vergelijkbaar beeld zien: alleen al door de afbouw van de IOAOW 

leveren senioren, van de ca. EUR 2½ miljard die gemoeid is met de AOW-
verhoging, een bedrag oplopend van EUR 0,8 miljard in 2023 tot EUR 1,1 
miljard in 2027 in. 

Van het extraatje als gevolg van de extra verhoging 8,05% verhoging van 

het minimumloon houden AOW’ers dus nog minder over. De 
Seniorencoalitie betreurt dit, zeker omdat de inkomensontwikkeling van 

gepensioneerden sinds de kredietcrisis langjarig is achtergebleven en 

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35788_z_motie_van_rooijen_50plus
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D38976&did=2022D38976
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huishoudens met een gedeeltelijke AOW er relatief nog minder op vooruit 
zouden gaan. 

Onderdeel Pakket Belastingplan 2023 
De afschaffing van de IOAOW wordt geregeld in het wetsvoorstel tot 

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het 
kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot 

wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in 
verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers 
(Kamerstuk 36208). Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het Pakket 

Belastingplan 2023. Als de Tweede Kamer het voorstel aanvaardt, is de 
Eerste Kamer in november en december aan zet. Bij voorbaat verzoeken 

wij u al om de afschaffing van de IOAOW bij die gelegenheid te blokkeren. 
Ook maken wij u erop attent dat de afschaffing van de IOAOW op basis 

van de letterlijke tekst van het wetsvoorstel in werking treedt op een bij 
koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Als het wetsvoorstel wordt 
aangenomen, biedt dit het kabinet dus zelfs ruimte om de IOAOW al in 

2024 af te schaffen in plaats van in 2025, zoals aangekondigd. 

Laat IOAOW-budget ongemoeid 
Samenvattend roept de Seniorencoalitie de Eerste Kamer op om er niet 
mee akkoord te gaan dat de verhoging van de AOW via de achterdeur weer 

voor een substantieel deel ongedaan wordt gemaakt door het afbouwen 
van de IOAOW. Wij roepen daarom op om de IOAOW in stand te houden. 

Met vriendelijke groet, 

De Seniorencoalitie 

ANBO  Anneke Sipkens (directeur-bestuurder) 

KBO-PCOB Ingrid Rep (directeur) 
Koepel Gepensioneerden John Kerstens (voorzitter) 

NOOM  Lucía Lameiro García (coördinator) 

 


