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Besluit van 17 december 2014 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van het 
Besluit van 27 juni 2014 tot wijziging van het 
bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming 
oudere belastingplichtigen (Stb. 2014, 242) 

 
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 17 december 2014, nr. 2014-0000186640; 

Gelet op artikel II van het Besluit van 27 juni 2014 tot wijziging van het 
bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit 
koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2014, 242); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Het Besluit van 27 juni 2014 tot wijziging van het bedrag, genoemd in 
artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming 
oudere belastingplichtigen (Stb. 2014, 242) treedt in werking met ingang 
van 1 januari 2015. 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 17 december 2014 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma 

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 
2015 van het besluit van 27 juni 2014 tot wijziging van het bedrag, 
genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit koopkrachtte-
gemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2014, 242). Met het 
besluit van 27 juni 2014 wordt het bedrag van de tegemoetkoming op 
grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere 
belastingplichtigen (Wet mkob) op € 0,00 vastgesteld. Naast het besluit 
van 27 juni 2014 is er op 30 juni 2014 een Tijdelijke regeling inkomenson-
dersteuning AOW-pensioengerechtigden (hierna: tijdelijke regeling) 
vastgesteld die de in de regeling omschreven AOW-pensioengerechtigden 
recht geeft op een inkomensondersteuning in aanvulling op het 
AOW-ouderdomspensioen. Omdat in artikel 8 van de tijdelijke regeling is 
bepaald dat die regeling in werking treedt op het tijdstip waarop het 
genoemde besluit van 27 juni 2014 in werking treedt, wordt met dit besluit 
tevens de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2015 van de tijdelijke 
regeling geregeld. 

Het besluit van 27 juni 2014 en de tijdelijke regeling zijn vastgesteld, 
vooruitlopend op de definitieve intrekking van de Wet mkob en structurele 
regeling van de inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden in de 
Algemene Ouderdomswet (AOW), om daarmee, tot aan de beoogde 
invoeringsdatum van 1 januari 2015, een overgangsperiode van ca. 6 
maanden te realiseren, zodat belanghebbenden op de nieuwe regeling 
zouden kunnen anticiperen. De intrekking van de Wet mkob en de 
structurele regeling van de inkomensondersteuning in de AOW wordt 
geregeld in het voorstel van wet Wijziging van de Algemene Ouder-
domswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en 
de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een 
inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op 
grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet 
mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. 
Omdat de parlementaire behandeling van het voorstel van wet niet voor 
eind 2014 zal zijn afgerond en het wetsvoorstel, nadat dit tot wet is 
verheven, niet met ingang van 1 januari 2015 in werking zal kunnen 
treden, wordt met dit besluit voorzien in de inwerkingtreding per 1 januari 
2015 van het (tijdelijke) besluit van 27 juni 2014 en de tijdelijke regeling. 

Met de inwerkingtreding van het genoemde wetsvoorstel, nadat dit tot 
wet is verheven, zal de Wet mkob worden ingetrokken, waarmee tevens 
het Uitvoeringsbesluit kob van rechtswege zal vervallen. Tevens zullen 
dan de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-kob-gerechtigden met 
een AOW-pensioen en de tijdelijke regeling kunnen worden ingetrokken. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma
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