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Besluit van 14 juni 2013, houdende Wijziging 
van het bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, 
van het Uitvoeringsbesluit 
koopkrachttegemoetkoming oudere 
belastingplichtigen 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 13 mei 2013, nr. 2013-0000055645; 

Gelet op artikel 3 van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming 
oudere belastingplichtigen; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 
23 mei 2013, no. W12.13.0134/III); 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 10 juni 2013, nr. 2013-0000072517; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I  

In artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoet-
koming oudere belastingplichtigen wordt «€ 28,14» vervangen door: 
€ 25,16. 
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ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 14 juni 2013 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma 

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2013 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten 
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt 
op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid 
van de Wet op de Raad van State, omdat het 
uitsluitend opmerkingen van redactionele aard 
bevat. 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Voor de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belas-
tingplichtigen (MKOB) is in 2013 een bedrag van € 970 miljoen 
beschikbaar. In een nog op te stellen ministeriële regeling op basis van 
artikel 3 in samenhang met artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies kiest 
het kabinet er voor een bedrag ter hoogte van de koopkrachttegemoet-
koming met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 – de datum van 
inwerkingtreding van de MKOB – alsnog te doen toekomen aan de 
ongeveer 300.000 AOW-gerechtigden woonachtig in de Europese 
Unie/Europese Economische Ruimte/Zwitserland (hierna: EU/EER/
Zwitserland) en verdragslanden die niet MKOB-gerechtigd zijn. De reden 
hiervoor is dat het kabinet het oplopende financiële risico dat gepaard 
gaat met het langdurig voeren van gerechtelijke procedures tot aan het 
Europese Hof van Justitie rondom het niet-exporteren van de koopkracht-
tegemoetkoming onwenselijk acht. Het kabinet heeft voor het met 
terugwerkende kracht uitkeren van de MKOB bij de voorjaarsbesluit-
vorming middelen gereserveerd. 

Door het huidige bedrag van de MKOB ook uit te keren aan 
AOW-gerechtigden in de EU/EER/Zwitserland en verdragslanden wordt 
het beschikbare budget naar de toekomst toe structureel met ongeveer 
10% (€ 90 miljoen in 2013) overschreden. Het kabinet lost dit op door het 
huidige MKOB-bedrag van € 28,14 per maand met ingang van 1 juli 2013 
generiek te korten. Het nieuwe MKOB-bedrag wordt dan € 25,16 per 
maand. Deze korting van de MKOB gaat dan voor de AOW-gerechtigde 
gelijktijdig in met de indexering van de AOW, waardoor er per saldo naar 
verwachting nog een verhoging resteert. Tegelijkertijd met de voorjaars-
besluitvorming zal het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de 
toekomst van de MKOB uiteen zetten. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma
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