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Betreffende wetsvoorstel:
33687
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de
gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde
leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en
diens echtgenoot

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 1 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD,
GroenLinks en PvdA stemden voor.

Verworpen amendement
Artikel I, onderdeel A
8  12 (Dijkgraaf en Bisschop) over het herleven van het recht op partnertoeslag
Dit wetsvoorstel regelt dat het recht op een partnertoeslag vervalt indien het gezamenlijk
inkomen van twee partners boven de in dit wetsvoorstel genoemde inkomensgrenzen
uitkomt. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat twee partners een inkomensval
doormaken. Ook in dat geval zou het recht op partnertoeslag volgens dit wetsvoorstel niet
herleven. Dat vinden de indieners ongewenst.
Met dit amendement wordt daarom bewerkstelligd dat het recht voor de onderhavige
doelgroep op de partnertoeslag kan herleven als het gezamenlijk inkomen op een gegeven
moment lager is dan de in dit wetsvoorstel gehanteerde inkomensgrenzen voor de afbouw
van de partnertoeslag.
Omdat hierdoor ongelijkheid kan ontstaan tussen de onderhavige doelgroep en de
doelgroep die voor 1 januari 1950 geboren is, wordt ook het huidige tweede lid van artikel
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8 van de Algemene Ouderdomswet geschrapt. Daardoor kan ook een daling van het
inkomen van de jongste partner die plaatsvindt ná 2015 tot herleving van het recht op
partnertoeslag leiden.
De budgettaire derving als gevolg van dit amendement is 10 mln in 2015, 25 mln in 2016,
35 mln in 2017 en 50 mln in 2018. Dekking wordt gevonden in een minimale korting op
basis van artikel 7 van de begroting SZW. De kwartaalanalyses bevestigen de bevindingen
van het CPB dat bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag niet tot daling van het aantal
arbeidsuren leidt. Dat is zeker niet het geval bij dit amendement, gelet op de beperkte
budgettaire invloed.
Verworpen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie en 50PLUS.

Moties
9 (Klein en Omtzigt) over een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing
Verworpen (op 24 september 2013). Voor: SGP, CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD
en SP.
10 (Klaver) over inzetten van de besparing voor koopkrachtreparatie van mensen met
alleen AOW
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP.

