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Voorjaarsnota: De AOW-uitkering stijgt toch mee met het wettelijk minimumloon(WML). 

Een meevaller voor gepensioneerden. 

 

Na veel politiek verzet tegen de ontkoppeling van de oudedagsvoorziening (de AOW-uitkering) is  

het Kabinet overstag gegaan. De AOW-uitkering stijgt de komende jaren toch mee met de verho- 

ging van het wettelijk minimumloon (WML). Gepensioneerden krijgen daardoor in 2023, 2024 en  

2025 telkens 2,5% AOW erbij. Dat extraatje is wel een sigaar uit eigen doos van de ouderen.  

Het Kabinet heeft de AOW-stijging geregeld in de Voorjaarsnota (2022), die na wekenlang overleg- 

gen vrijdag in de ministerraad is afgerond. Het achterblijven van de oudedagsuitkering (AOW) ter- 

wijl het wettelijk minimumloon wel omhooggaat, achtervolgt het Kabinet al sinds de presentatie  

van het coalitieakkoord.  

De gehele oppositie keerde zich tegen dat voornemen dat voornemen. Waardoor de coalitie zich in  

de Eerste Kamer met een meerderheid van tegenstanders geconfronteerd zag. 

Daarom krijgen gepensioneerden de komende jaren toch een extraatje, waarvan de eerste als in  

2023 komt. Het Kabinet heeft namelijk besloten om de verhoging van het wettelijk minimumloon  

naar voren te halen van 2024 naar 2023, om mensen met een minimumloon nog een kleine koop- 

krachtimpuls te geven. Het salaris (lees wettelijk minimumloon) gaat de komende drie jaar telkens  

met 2,5% omhoog en de AOW stijgt in hetzelfde tempo mee. 

De kosten, 2,4 miljard euro per jaar, worden overigens grotendeels wel opgehoest door de ouderen  

zelf. Zo wordt de inkomensondersteuning voor mensen met een niet volledige AOW (IOAOW) af- 

geschaft en gaat de voorgenomen verhoging van de ouderenkorting – welke was bedoeld om de ou- 

deren toch tegemoet te komen – niet door. 

De gevolgen van de stijging van de AOW is er een van extra uitgaven die het Kabinet ondanks een  

flink aantal financiële tegenvallers toch gaat nemen Naast de stijging van de AOW gaat ook Defen- 

sie er de komende jaren miljarden extra erbij krijgen. Daarmee voldoet het Kabinet in 2024 en  

2025 eindelijk aan de NAVO-normen. 

Er zullen vast en zeker lastenverzwaringen gaan komen. Waarbij het Kabinet van mening is dat de  

sterkste schouders meer lasten zullen moeten dragen. 

Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u geheel belangeloos onze organisatie per mail  

uw vragen voorleggen. Indien u van onze dienstverlening gebruik wil maken: stuur dan uw mail  

naar info@debus.nl 

Wij zeggen u toe, dat wij uw vragen zorgvuldig in behandeling zullen nemen en uw vragen van ant- 

woorden voorzien middels een antwoordmail. 
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