
kst-33046-15
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2011–2012 

33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de 
Wet werk en bijstand, de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 in verband met verhoging en 
koppeling aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting van de pensioenleeftijd, 
extra verhoging van het 
AOW-ouderdomspensioen en introductie van de 
mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen 
desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of 
later te laten ingaan (Wet verhoging 
pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en 
flexibilisering ingangsdatum AOW) 

Nr. 15  AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT 
Ontvangen 1 februari 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 7a als volgt gewijzigd: 

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de eerste volzin wordt na «De verdere verhoging» ingevoegd: of 
verlaging. 

b. In de eerste volzin wordt na «het aantal jaren waarmee de pensioen-
gerechtigde leeftijd respectievelijk aanvangsleeftijd wordt verhoogd» 
ingevoegd: of verlaagd. 

c. In de eerste volzin wordt na «het kalenderjaar van verhoging» telkens 
ingevoegd: of verlaging. 

d. In de tweede volzin wordt «negatief is of voor afronding minder dan 1 
bedraagt,» vervangen door: voor afronding minder dan 1 en meer dan –1 
bedraagt,. 

e. In de derde volzin wordt «1 of meer» vervangen door «meer dan 1 of 
minder dan –1» en wordt aan het slot onder vervanging van de punt door 
een komma toegevoegd: onderscheidenlijk –1.. 
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2. In het vierde lid wordt na «De verhoging» ingevoegd: of verlaging. 

II

In artikel IV, onderdeel A, onder 2, wordt in het vierde lid, derde volzin, 
«verlaagd met» vervangen door «verlaagd of verhoogd met» en wordt 
aan het slot, onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: 
met dien verstande dat bij een verhoging van de pensioenrichtleeftijd het 
percentage wordt verlaagd en bij een verlaging van de pensioenricht-
leeftijd het percentage wordt verhoogd.. 

III

In artikel IV, onderdeel B, onder 4, wordt in het zesde lid, derde volzin, 
«verlaagd met» vervangen door «verlaagd of verhoogd met» en wordt 
aan het slot, onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: 
met dien verstande dat bij een verhoging van de pensioenrichtleeftijd het 
percentage wordt verlaagd en bij een verlaging van de pensioenricht-
leeftijd het percentage wordt verhoogd.. 

IV

In artikel IV, onderdeel B, onder 4, wordt in het zevende lid, derde volzin, 
«verlaagd met» vervangen door «verlaagd of verhoogd met» en wordt 
aan het slot, onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: 
met dien verstande dat bij een verhoging van de pensioenrichtleeftijd de 
vermenigvuldigingsfactor wordt verlaagd en bij een verlaging van de 
pensioenrichtleeftijd de vermenigvuldigingsfactor wordt verhoogd.. 

V

In artikel VIII, onderdeel A, onder 3, wordt het elfde lid als volgt 
gewijzigd: 

1. In de tweede volzin wordt na «het aantal jaren waarmee de pensioen-
richtleeftijd wordt verhoogd» ingevoegd: of verlaagd. 

2. In de derde volzin wordt «negatief is of vóór afronding minder dan 1 
beloopt,» vervangen door: vóór afronding minder dan 1 en meer dan –1 
bedraagt,. 

3. In de vierde volzin wordt «1 of meer beloopt,» vervangen door «meer 
dan 1 of minder dan –1 bedraagt,» en wordt aan het slot onder vervanging 
van de punt door een komma toegevoegd: onderscheidenlijk –1.. 

Toelichting  

Als de levensverwachting stijgt dan stijgt de AOW-leeftijd in de 
toekomst ook. Dit wordt in een formule in de wet vastgelegd. Met dit 
amendement wordt geregeld dat de AOW-leeftijd volgens dezelfde 
formule daalt als de levensverwachting afneemt in de toekomst. Ook 
wordt de pensioenrichtleeftijd, het dotatiepercentage voor de fiscale 
oudedagsreserve en de opbouwruimte in de derde pijler aangepast als de 
levensverwachting daalt. 

Ulenbelt
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