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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34083 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet 

verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de 

stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep 

Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.  

  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel 2 

7 (Schut-Welkzijn) dat regelt dat het vereiste dat de vaststelling van de verhoging van de 

AOW-leeftijd moet plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur wordt geschrapt, 

waardoor het besluit direct uit de wet volgt. 

 

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting. 

In artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet is geregeld dat de verhoging 

van de AOW-leeftijd jaarlijks wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur; een 

koninklijk besluit na instemming van de ministerraad met hieraan voorafgaand een oordeel 

van de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit amendement schrapt het vereiste 

dat de vaststelling van de verhoging moet plaatsvinden bij algemene maatregel van 
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bestuur, waardoor het besluit direct uit de wet volgt. Hiermee is de vaststelling van de 

algemene maatregel van bestuur, en hiermee instemming van de ministerraad, overbodig. 

Immers, de criteria die aanleiding zijn om de AOW-leeftijd aan te passen zijn expliciet 

vastgelegd in de wet. Het besluit, dat direct uit de wet volgt, zal door de minister in de 

Staatscourant worden gepubliceerd als ministeriële bekendmaking. 

Aangenomen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Van 

Vliet, D66 en de PvdA. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I 

8 (Schut-Welkzijn) dat regelt dat de vaststelling van een verdere verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd op een eerder moment kan plaatsvinden dan ingevolge de 

AOW het geval is. 

Dit amendement maakt het mogelijk dat eerder dan vijf jaar voorafgaande aan de 

leeftijdsverhoging van de AOW hierover een besluit wordt genomen. Zo krijgen mensen 

langer de tijd om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW leeftijd. Dit kan alleen 

worden gedaan als uit CBS prognoses langer dan vijf jaar voorafgaande aan de AOW 

leeftijdsverhoging, voorspeld wordt dat de AOW leeftijd in een opeenvolgend jaar moet 

worden verhoogd.  

Bijvoorbeeld: op basis van de prognoses van december 2014 is bekend dat in 2022 de 

AOW leeftijd 67 en 3 maanden is, in 2030 de leeftijd van 68 wordt bereikt en in 2038 de 

leeftijd van 69 jaar. Indiener acht het in dat geval wenselijk om te regelen dat de 

vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd voor 2022 nu al plaatsvindt. De 

vaststelling van de verhoging van een bepaald jaar kan uiteraard niet plaatsvinden zolang 

over de tussenliggende jaren nog geen zekerheid bestaat. Door dit amendement is het niet 

langer noodzakelijk tot vijf jaar voorafgaande aan een AOW-leeftijdsverhoging te wachten 

met de aankondiging hiervan. 

In technisch opzicht introduceert dit amendement de mogelijkheid om de vaststelling van 

een verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op een eerder moment dan 

ingevolge de AOW het geval is, te kunnen laten plaatsvinden. Indien uit de raming van de 

macro gemiddelde resterende levensverwachting blijkt dat de pensioengerechtigde leeftijd 

verder zal worden verhoogd in jaren die liggen ná het jaar waarin de verhoging, op basis 

van de raming, in ieder geval zal plaatsvinden, kan ook de vaststelling van die verdere 

verhoging alvast plaatsvinden. Zodoende is de vaststelling van de verdere verhoging van 

de pensioengerechtigde leeftijd niet langer gebonden aan een termijn van vijf jaar 

(ingevolge de AOW treedt de vastgestelde verhoging vijf jaar na de uiterste datum van 

vaststelling in werking, en kan vaststelling over jaren die liggen ná die vijf jaar dus niet 

plaatsvinden). Het gevolg van deze wijziging is, zoals hierboven al gesteld, dat toekomstig 

pensioengerechtigden eerder op de hoogte kunnen worden gesteld over het moment 

waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, en dit niet pas vijf jaar van tevoren 

weten. 

Verworpen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Houwers, 50PLUS en Van 

Vliet. 
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Artikel II 

Artikel III 

9  10 (Schut-Welkzijn en Vermeij) dat regelt dat variabilisatie van reeds vóór 1 januari 

2016 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk wordt, mits de mate van variatie uiterlijk bij het 

bereiken van de 65 5/12- jarige leeftijd is vastgesteld.  

 

De mate van variabilisatie van pensioen dient in beginsel uiterlijk bij het ingaan van het 

pensioen te worden vastgesteld. In het kader van de Wet verhoging AOW- en 

pensioenrichtleeftijd is ingevolge een amendement bij Overige fiscale maatregelen 2013 

echter ook variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk 

gemaakt, mits de mate van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (de 

AOW-leeftijd die zonder de verhoging daarvan per 1 januari 2013 zou gelden) is 

vastgesteld. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige 

leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere 

pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.  

   

Het onderhavige amendement bevat in het kader van de versnelde verhoging van de AOW-

leeftijd een uitbreiding van de hiervoor genoemde mogelijkheid. Dit amendement maakt 

variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2016 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk, mits de 

mate van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 655/12-jarige leeftijd is vastgesteld. 

Hierdoor kan bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 655/12-jarige leeftijd (de 

AOW-leeftijd die zonder de versnelde verhoging daarvan per 1 januari 2016 zou gelden) en 

de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen 

gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode. Deze mogelijkheid 

geldt op grond van dit amendement tot 1 juli 2016 in plaats van tot de in Overige fiscale 

maatregelen 2013 vastgelegde datum van 1 januari 2016. 

 

Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van het wetsvoorstel te 

luiden:  

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet 

verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Pensioenwet, de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling en Overige fiscale maatregelen 2013 in verband met de 

versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. 

Aangenomen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 

Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA. 

 

 

Moties 

 

11 (Ulenbelt) over de overbruggingsregeling. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

12 (Weyenberg) over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag. 

Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.  
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13 (Heerma c.s.) mensen die geconfronteerd worden met een inkomensgat. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

14 (Klaver c.s.) over verlenging van de overbruggingsregeling.  

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

15 (Klein) over verhoging van de fiscale vrijstelling voor de vrijwilligersvergoeding. 

Aangehouden. 

 

16 (Klein) over vervroegen van de AOW-leeftijd voor mensen die in steden wonen. 

Aangehouden. 


