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Nr. 33  AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN 
Ontvangen 5 februari 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel VI, onderdeel A, vervalt. 

II

Artikel VI, onderdeel B, vervalt. 

III

Artikel VI, onderdeel D, vervalt. 

IV

Artikel VI, onderdeel F, vervalt. 

V

Artikel VI, onderdeel G, vervalt. 

VI

Artikel VI, onderdeel H, vervalt. 

Toelichting  

Er geldt nu reeds een kostendelersnorm in de AOW. Woont een AOW 
gerechtigde alléén dan geldt een norm van 70%. Huwt de alleenstaande of 
gaat deze met een ander een gezamenlijke huishouding voeren dan geldt 
een norm van 100%. Deze lijn trekt dit kabinet nu door naar alle situaties 
waarin mensen samenwonen, ongeacht met hoeveel personen. 
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Er is volgens de indiener een principieel verschil tussen een kostende-
lersnorm in de Wet Werk en Bijstand en een kostendelersnorm in de 
Algemene Ouderdomswet. 

De AOW is een verplichte volksverzekering wat een minimuminkomen 
moet garanderen na pensioengerechtigde leeftijd. Om hier aanspraak op 
te kunnen maken moet iemand 50 jaar in Nederland gewoond of gewerkt 
hebben. Dat is een wezenlijk verschil met een bijstandsuitkering, wat een 
vangnet is in tijden dat mensen niet in hun eigen inkomen kunnen 
voorzien. Dat verschil moet tot uitdrukking komen tussen de twee 
kostendelersnormen uit de Bijstand en uit de AOW. 

De indiener vindt verdere uitbreiding van de thans geldende kostende-
lersnorm in de AOW daarom onwenselijk Dit amendement regelt dat de 
bestaande situatie niet veranderd. Op deze wijze komt het verschil tussen 
beide kostendelersnormen tot uitdrukking, nu de AOW in tegenstelling tot 
de bijstand een volksverzekering is. 
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