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Geachte dames en heren,
«DeAanhef»
Op 20 januari a.s. heeft uw commissie een algemeen overleg over pensioenonderwerpen.
Afkoop klein pensioen is een van de agendapunten. De Unie KBO is door meerdere leden
benaderd over deze kwestie. In verband hiermee willen wij het volgende onder uw aandacht
brengen.
Waar gaat het over?
Pensioenfondsen hebben het recht om een klein pensioen af te kopen. Door de verhoging van
de AOW-leeftijd werd het pensioen afgekocht voordat de AOW-gerechtigde leeftijd was bereikt.
Met als gevolg dat de afkoopsom in mindering werd gebracht op inkomensafhankelijke
regelingen zoals de AOW-partnertoeslag. Degenen die hiermee te maken hebben, zijn de dupe
van het feit dat gewijzigde wetgeving (verhoging AOW-leeftijd) niet aansluit op de praktijk.
Inmiddels heeft de staatssecretaris, naar aanleiding van uitspraken van de CRvB, besloten de
wetgeving aan te passen. Vooruitlopend hierop brengt de SVB sinds 1 december 2014 de
afkoopsom niet meer in mindering op de AOW-partnertoeslag.
Rechtsongelijkheid
Degenen die tegen de beslissing van de SVB in bezwaar of beroep zijn gegaan en van wie de
bezwaar- of beroepszaak nog loopt, komen in aanmerking voor een nabetaling, aldus de website
van de SVB. Met andere woorden degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, komen niet in
aanmerking voor de nabetaling.
De staatssecretaris maakt een onderscheid tussen degenen die in bezwaar zijn gegaan en
degenen die dat niet hebben gedaan. Volgens de staatssecretaris is er geen sprake van
rechtsongelijkheid. De Unie KBO is het volstrekt oneens met de staatssecretaris. De situatie is
voor degenen die bezwaar maakten en degenen die dat niet deden volkomen gelijk. Door hen
nu anders te behandelen is er sprake van rechtsongelijkheid.
Deze ongelijke behandeling is des te schrijnender nu blijkt dat medewerkers van de SVB
mensen hebben afgeraden om in bezwaar te gaan.
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Standpunt
De Unie KBO vindt dat iedereen die getroffen is door de gevolgen van de gewijzigde wetgeving
(verhoging AOW-leeftijd) gecompenseerd moet worden. Het gaat om een beperkte groep,
namelijk de groep ouderen die sinds 1 januari 2013 een afkoopsom voor een klein pensioen
heeft ontvangen en van wie de afkoopsom in mindering is gebracht op de AOW-partnertoeslag.
De Unie KBO vindt dat het feit of iemand al dan niet bezwaar gemaakt heeft, niet mag uitmaken
voor het krijgen van de nabetaling. De Unie KBO roept u dan ook op er bij de staatssecretaris op
aan te dringen om alle gedupeerden in aanmerking te laten komen voor de nabetaling.

Wij vertrouwen erop dat u ons standpunt meeneemt in het overleg met de staatssecretaris.

Met vriendelijke groet,

M. Vanderkaa, directeur

