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Betreffende wetsvoorstel:
33290
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze
verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd
(Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66,
VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Diverse artikelen
12 (Vermeij en Hamer)
Met dit amendement wordt de mogelijkheid geïntroduceerd het AOWpensioen op een zelf
gekozen moment in te laten gaan. Burgers hebben er behoefte aan om de overgang tussen
werk en pensioen zelf vorm te geven. Het gaat hierbij om de vraag wanneer men met
pensioen wil gaan en of de overgang van werk naar pensioen ineens plaatsvindt of juist
meer geleidelijk. Wanneer langer doorwerken niet mogelijk of wenselijk is, dan kan men er
voor kiezen het AOW-pensioen op te nemen vóór de AOW-leeftijd, maar niet eerder dan de
dag waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Dit kan ook in deeltijd. Het aantal jaren
dat het AOW-pensioen eerder kan ingaan is maximaal 2 jaar. Het later laten ingaan van
het AOW-pensioen is mogelijk tot maximaal 3 jaar na de dag waarop men de

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

Datum
blad

21 juni 2012
2

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ieder jaar eerder of later stoppen met werken
leidt tot een verlaging cq. verhoging van het AOW-pensioen met een actuarieel neutraal
percentage voor de rest van het leven. Het eerder of later opnemen van het AOW-pensioen
in deeltijd kan in stappen van 10%. Eenmaal ingegaan AOW-pensioen kan zowel verhoogd
als verlaagd worden. Na de aanname van dit amendement wordt in het opschrift van het
wetsvoorstel na “van de pensioenleeftijd” ingevoegd “en introductie van de mogelijkheid
om op verzoek het ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten
ingaan” en wordt na “pensioenrichtleeftijd” ingevoegd: en flexibilisering ingangsdatum
AOW.
Verworpen. Voor: SP, PvdD en PvdA

Beweegredenen
Artikelen II en VI
11 (Vermeij)
Met dit amendement krijgt de huidige Wet inkomensvoorziening oudere Werklozen (IOW)
een structureel karakter. De verhoging van de AOW-leeftijd mag niet ten koste gaan van
mensen die op latere leeftijd onvrijwillig aan de kant komen te staan. Indien zij na afloop
van hun WW- of loongerelateerde WGA-uitkering geen werk kunnen vinden, dan zijn zij
aangewezen op de bijstand. In de bijstand is sprake van een partner- of vermogenstoets.
De indieners vinden het onredelijk en ongewenst dat zij vlak voor pensionering gedwongen
kunnen worden hun huis ‘op te eten’. Door het in stand houden van de
overbruggingsuitkering in het kader van de IOW, bieden de indieners mensen die na hun
60e onvrijwillig aan de kant staan een inkomensvoorziening zonder partner- of
vermogenstoets. Na de aanname van het amendement wordt in het opschrift van het
wetsvoorstel na “de Wet werk en bijstand,” ingevoegd: de Wet inkomensvoorziening
oudere werklozen.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en PVV

Moties
13 (Van den Besselaar en De Jong) over het intrekken van het wetsvoorstel
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, PVV en het lid Brinkman
14 (Klaver c.s.) over de mogelijkheden voor een flexibele AOW
Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en het lid
Brinkman

