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Ontvangen 12 juni 2017 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder de aanduiding H wordt ingevoegd:
  

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel b, kan de mate 
van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65 5/12-jarige leeftijd worden 
vastgesteld indien het pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2016. 

2. In de bestaande tekst wordt «Aan artikel 63» vervangen door: 2. Er. 

3. In onderdeel 2 (nieuw) wordt het vierde lid vernummerd tot vijfde lid. 

II

Artikel II, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder de aanduiding I wordt ingevoegd:
  

Artikel 75 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel b, kan de mate 
van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65 5/12-jarige leeftijd worden 
vastgesteld indien het pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2016. 
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2. In de bestaande tekst wordt «Aan artikel 75» vervangen door: 2. Er. 

3. In onderdeel 2 (nieuw) wordt het vierde lid vernummerd tot vijfde lid. 

III

Na artikel IIIC wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL IIID  

In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt na artikel 38k een artikel 
ingevoegd, luidende: 

Artikel 38l  

In afwijking in zoverre van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, wordt de 
mate van variatie in de hoogte van een pensioen dat vóór 1 januari 2016 is 
ingegaan ten laatste bij het bereiken van de 65 5/12-jarige leeftijd 
vastgesteld. 

Toelichting  

Dit amendement maakt het mogelijk dat zogenaamde spijtoptanten toch 
gebruik kunnen blijven maken van het aanpassen van de hoog-laag 
constructie van het al lopende pensioen. 

Tot 1 juli 2016 bestond een tijdelijke regeling waarbij variabilisering 
werd toegestaan van al ingegaan ouderdomspensioen. Mensen die al met 
pensioen waren, werden hierdoor in staat gesteld om de onverwachte 
verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen door de hoog-laag 
constructie van het al lopende pensioen aan te passen. Niet iedereen die 
van deze mogelijkheid gebruik kon maken heeft dit ook gedaan. Daarom 
wordt de regeling voor deze groep mensen opnieuw geïntroduceerd. 

Van Kent
Gijs van Dijk
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