Zijn excellentie de heer Mr. Drs. F.H. Weekers,
Staatssecretaris van Financiën
Korte Voorhout 7,
2511CW ’s Gravenhage.
Utrecht, 8 april 2013.
Betreft: Wet Uniformering Loonbegrip treft groepen ouderen onevenredig
Hooggeachte heer Weekers,
Op onze brief van 11 februari kregen wij een antwoord d.d. 21 maart 2013, ondertekend
namens u door de plv. directeur –generaal voor Fiscale zaken, de heer mr. E.A. Visser.
De inhoud van deze brief heeft ons bijzonder teleurgesteld, temeer, omdat namens de
gezamenlijke ouderenorganisaties op 14 maart meer dan 20.000 handtekeningen zijn
aangeboden van verontruste ouderen met een uitvoerige brief een toelichting aan u. De
heer Visser heeft dit namens u in ontvangst genomen. Het moet ons van het hart dat de
ouderenorganisaties bijzonder onplezierig werden getroffen vanwege het gegeven dat deze
handtekeningen door SZW vervolgens ‘zonder commentaar’ werden gedropt bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee roept de staatsecretaris van
Financiën het beeld op dat ouderen ‘zijn pakkie an niet zijn’.
Wij willen niet in herhaling treden. Uiteraard zijn wij bekend met de compensatie
maatregelen voor gepensioneerden die door u zijn getroffen in het kader van de invoering
van de WUL. Wij hebben aangegeven dat deze onvoldoende zijn en dat niet alleen in directe
zin, maar zeker ook in vergelijking met de netto consequenties voor de werkenden een groot
deel van de gepensioneerden sterk in netto inkomen zijn achteruitgegaan.
U noemt de AOW uitkering. Uiteraard weten wij dat een van de compensaties is de verlaging
van de inkomensafhankelijke premie van 2,1 % punt voor de AOW. Maar als de overheid
tegelijkertijd de koopkracht toeslag verlaagd, waardoor de bruto bedragen 2013, inclusief de
indexering, lager zijn dan december 2012, dan blijft er van deze compensatie niet veel over. (
Van bruto 1085,63 naar 1084,86 voor ongehuwden en van 756,39 naar 750,35 voor
gehuwden). De verhoging van de netto AOW, na aftrek van de verlaagde
inkomensafhankelijke premie, bedraagt nog geen 1 %! Dat is naar ons inzicht geen reeële
compensatie.
En de opmerking dat de verhoging van de IAB met 0,65 % voor iedereen geldt, is discutabel.
Die geldt immers uitsluitend voor ‘de niet meer werkenden’, zoals gepensioneerden, die
moeten dit zelf betalen, immers, voor werkenden is dit een werkgeverslast!
Vorige week hebt u in de Tweede Kamer gezegd dat u een en ander nog wil bestuderen via
de loonstrookjes. Wij zijn bereid indien u dit wenst de netto pensioenoverzichten januari
2013 en december 2012 bij onze leden in te zamelen en toe te sturen. U hebt van ons een
vergelijking op basis van NIBUD gegevens ontvangen.
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Graag willen wij een en ander persoonlijk met u bespreken, wij horen graag de datum
waarop u ons wil ontvangen.
Hoogachtend,
Namens de besturen van de in de CSO samenwerkende ouderenorganisaties

Wim van Minnen, directeur.
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cc- Vaste Kamercommissie Financiën
- Minister SZW, de heer L. Asscher
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