secretaris@vbngb.eu

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van SZW
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Afschrift per e-mail aan
De vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De vaste commissie voor SZW van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Onderwerp
Loskoppeling AOW en minimumloon

Datum
16 januari 2022

Zeer geachte mevrouw Van Gennip,
De regering heeft het voornemen bekendgemaakt het minimumloon geleidelijk te
verhogen, maar de verhoging niet langer in de minimumsfeer te koppelen aan de
Algemene Ouderdomswet (AOW). Compensatie voor die ontkoppeling vindt plaats door
het verhogen van de fiscale ouderenkorting. Vanuit politieke partijen,
ouderenorganisaties en vakbonden zijn al protesten gerezen tegen dit plan.
De Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland
(VBNGB) komt op voor de belangen van personen buiten Nederland die een Nederlands
pensioen of Nederlandse sociale uitkering ontvangen. Vanuit die positie brengt de VBNGB
onder uw aandacht dat 10% van de AOW-gerechtigden - meer dan 330.000 personen in het buitenland wonen. Velen van hen zijn niet belastingplichtig in Nederland, maar in
het woonland. Van degenen die belastingplichtig zijn in Nederland wordt slechts een
minderheid aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige, waardoor zij
aanspraak kunnen maken op heffingskortingen. Dit houdt in, dat maar weinig AOWgerechtigden in het buitenland zijn geholpen met een verhoging van de ouderenkorting.
Ten hoogste een kwart van bedoelde groep heeft baat bij de verhoging van die korting en
dan ook nog in beperkte zin omdat uitsluitend sprake is van het belastingdeel ervan, niet
het premiedeel.
Daarnaast merkt de VBNGB op dat een groot deel van de leden door schijnbaar kleine
veranderingen in wetten en secundaire regelgeving in hun besteedbaar inkomen worden
gekort. Ik wijs daarbij op de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat is een maatregel,
waardoor veel AOW-gerechtigden in het buitenland 2% per jaar aan opbouw AOW
hebben verloren omdat zij - anders dan vergelijkbare inwoners van Nederland - in de
verschoven opbouwperiode niets opbouwen. Verder hebben Nederlandse banken als antiwitwasmaatregel de buiten de EU wonende klanten afgestoten. Dit heeft tot gevolg dat

zij alleen via een bank in hun woonland met inachtneming van bijkomende kosten over
hun Nederlandse inkomen kunnen beschikken. Inwoners binnen de EU kunnen gebruik
blijven maken van Nederlandse banken, maar worden geconfronteerd met veel hogere
bankkosten.
Gezien het bovenstaande verzoeken wij u dringend af te zien van de voorgenomen
ontkoppeling van AOW en minimumloon.
Met vriendelijke groet,
Joan Busch

Voorzitter

