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Betreffende wetsvoorstel: 
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Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden 

voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de 

Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing 

van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 30 september 2014 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdeel A 

13 → 17 (Van Weyenberg en Ulenbelt) dat de arbeidsverledenvoorwaarde en de 

arbeidsvoorwaarde uit het wetsvoorstel schrapt 

 

Met voorliggend wetsvoorstel wordt geregeld dat pas sprake kan zijn van vrijwillige 

verzekering over een achterliggende periode nadat iemand ten minste vijf jaar verplicht 

verzekerd is geweest (verzekeringsvoorwaarde) en ten minste vijf jaar in Nederland of het 

continentaal plat werkzaam is geweest (arbeidsverledenvoorwaarde). Bovendien geldt als 

aanvullende eis dat iemand op het moment van inkoop in Nederland werkzaam moet zijn 

(arbeidsvoorwaarde). 

 

Indieners zijn van mening dat het onbedoeld gebruik van de vrijwillige inkoopregeling 

reeds voldoende wordt tegengegaan met het verhogen van de minimumpremie, de 

verlenging van de verzekeringsvoorwaarde naar vijf jaar en de eis dat iemand alleen jaren 

kan inkopen waarvoor hij niet in het buitenland onderworpen is geweest aan een wettelijk 

verplichte ouderdomsverzekering. Een arbeids- en arbeidsverledenvoorwaarde is dan niet 
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meer noodzakelijk. Dit sluit ook aan bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad 

van State. Bovendien verhouden beide voorwaarden zich slecht tot het karakter van een 

volksverzekering van de AOW. Met dit amendement wordt derhalve voorgesteld deze 

voorwaarden niet in te voeren. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en vervallen amendementen 

 

Beweegreden en artikel I, onderdeel A 

10 (Schouten en Dijkgraaf) dat Nederlanders die in het buitenland werkzaamheden in het 

algemeen belang hebben verricht de mogelijkheid geeft om achteraf AOW in te kopen 

 

De mogelijkheid om achteraf AOW in te kopen staat nu alleen open voor mensen die voor 

het eerst vanuit het buitenland naar Nederland komen. Vaak vertrekken zij na een aantal 

jaar weer naar het buitenland. Voor mensen die wel binding met Nederland hebben en na 

verblijf in het buitenland weer terugkeren, bestaat er echter geen mogelijkheid om 

achteraf AOW in te kopen. Dit amendement geeft Nederlanders die werkzaamheden in het 

algemeen belang verrichten in het buitenland alsnog de mogelijkheid om achteraf AOW in 

te kopen. 

 

Er is momenteel al wel een andere regeling voor Nederlanders om zich tijdens het verblijf 

in het buitenland vrijwillig voor de AOW te verzekeren, maar die voldoet in de praktijk niet 

voor mensen die werkzaamheden in het algemeen belang verrichten, waaronder in dit 

kader de personen, bedoeld in artikel 35, derde lid, onder a tot en met d, worden gerekend 

(zie in gelijke zin artikel 1 van het Besluit regels export uitkeringen). Een belemmering bij 

deze regeling is namelijk dat de premie die betaald moet worden tijdens het verblijf in het 

buitenland hoog is, terwijl de inkomsten dan onzeker en laag kunnen zijn. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor Nederlandse ontwikkelingswerkers en zendelingen. Om hieraan tegemoet 

te komen, wordt via dit amendement een andere oplossing geregeld. Zo kunnen mensen 

die in het buitenland werkzaamheden in het algemeen belang verrichten voortaan ook 

achteraf AOW inkopen. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

11 (Ulenbelt) dat de arbeidsverledenvoorwaarde uit het wetsvoorstel schrapt 

 

Dit amendement schrapt de arbeidsverledenvoorwaarde uit dit wetsvoorstel. Daarmee 

wordt het advies van de Raad van State gevolgd, die stelt dat de arbeidsverledeneis op 

gespannen voet staat met de uitgangspunten van de AOW als volksverzekering. Daarbij 

speelt het arbeidsverleden van de verzekerde immers geen rol. De hogere minimumpremie 
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zal bovendien de aantrekkingskracht van het onbedoelde gebruik van de inkoopregeling al 

belangrijk verminderen. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

12 (Ulenbelt) dat regelt dat bij de aanvullende voorwaarden AOW inkoopregeling niet de 

voorwaarde wordt gesteld dat ten minste vijf jaar in dienstbetrekking of als zelfstandige 

arbeid is verricht, maar dat ten minste vijf jaar AOW-premie is afgedragen 

 

Dit amendement regelt dat bij de aanvullende voorwaarden AOW inkoopregeling niet de 

voorwaarde wordt gesteld dat ten minste vijf jaar in dienstbetrekking of als zelfstandige 

arbeid is verricht, maar dat ten minste vijf jaar AOW-premie (die een onderdeel vormt van 

de premie voor de volksverzekeringen uit de Wet financiering sociale verzekeringen) is 

afgedragen. Immers, indien een arbeidsongeschiktheids- of WW-uitkering wordt genoten, 

betaalt men over deze uitkering ook AOW-premie. Deze periode zou dan ook mee moeten 

tellen. 

Vervallen. 

 

 

 

Moties 

 

14 (Madlener) over de aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitsluitend voor mensen 

met de Nederlandse nationaliteit 

Verworpen. Voor: de PVV. 

 

15 (Omtzigt en Schut-Welkzijn) over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en 

toeslagen 

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

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman en 

GroenLinks. 

 

16 (Van Weyenberg en Vermeij) over de voor- en nadelen van het vrijwillig inkopen van 

AOW over een achterliggende periode 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 


