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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. 19

AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT
Ontvangen 1 februari 2012
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Artikel I, onderdeel T, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt «wordt een artikel,» vervangen door: worden
twee artikelen,.
2. Na artikel # wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel #
Ten aanzien van de pensioengerechtigde die zich vrijwillig heeft
verzekerd als bedoeld in hoofdstuk IV voor het tijdvak aanvangende met
de dag waarop de leeftijd van 15 jaar is bereikt en eindigende met de dag
voorafgaand aan de dag waarop de leeftijd van 17 jaar is bereikt en die
vanaf de dag dat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt tot aan de dag dat hij de
leeftijd van 67 jaar bereikt geen ingezetene is, noch ter zake van in
Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is
onderworpen, blijft, voor de toepassing van artikel 7, onderdeel b, artikel I,
onderdeel C, van de Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging
AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW buiten toepassing.
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Toelichting
Door het verschuiven van de AOW opbouwjaren naar 16 tot 66 jaar en
later van 17 tot 67 jaar verliezen mensen die opbouwjaren hebben
ingekocht deze rechten. Dit amendement strekt ertoe te voorkomen dat
personen die zich vrijwillig hebben verzekerd over het tijdvak van hun 15e
tot hun 16e verjaardag en die zich na het bereiken van hun 65ste verjaardag
blijvend in het buitenland hebben gevestigd als gevolg van het
verschuiven van het opbouwtijdvak hun vrijwillig ingekochte rechten
verliezen en 2% respectievelijk 4% op hun AOW-ouderdomspensioen
worden gekort.
Ulenbelt
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