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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

B

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1
Vastgesteld 7 november 2014
Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissie
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van
de volgende vragen.
Inleiding
De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het
wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden tot vrijwillige inkoop van
de AOW en zij vragen de regering of de uiteindelijke voorwaarden in deze
wet voldoende zijn om het van de oorspronkelijke doelstelling afwijkende
gebruik te voorkomen.
Financiële gevolgen van het wetsvoorstel
De leden van de VVD-fractie constateren dat het vervallen van de arbeidsen arbeidsverledenvoorwaarde veel meer ruimte geeft om vrijwillig in te
kopen, terwijl de verhoogde premie niet kostendekkend zal zijn. Voorts zal
het zeer lucratief zijn om AOW in te kopen aangezien de AOW-uitkering
geëxporteerd kan worden met name naar landen met een lagere
levensstandaard. Welke effecten in kwantitatieve zin verwacht de regering
van deze amendering? Wat zullen naar verwachting de financiële
gevolgen zijn?
Is de regering bereid om de premie voor inkoop zodanig te verhogen dat
deze onbedoelde effecten niet meer voorkomen of tenminste sterk beperkt
worden. De potentiële koper zal immers steeds een berekening maken of
de te ontvangen AOW-uitkering in een gunstige verhouding staat tot de te
betalen premie.
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De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zien de beantwoording met belangstelling tegemoet; zij ontvangen de
reactie bij voorkeur uiterlijk 14 november 2014.
De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Sylvester
De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Dooren
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