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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 Datum 21 oktober 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32846 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van 

de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-

ouderdomspensioen) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, 

SGP, CDA en PVV stemden voor. 

 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel XXIA 

8 (Ulenbelt) 

Het amendement beoogt inkomensverlies door wijziging van de ingangsdatum van de 

AOW-uitkering te voorkomen. Bij een verjaardag op de laatste dag van de maand kan het 

gaan om een verlies van een maandinkomen. Het inkomensverlies ontstaat als werkgevers 

en werknemers niet (op tijd) in staat zijn om voor de beoogde inwerkintreding van de wet 

op 1 april 2012 de regelingen omtrent de inkomensvoorziening tot de 1e van de maand 

waarop de 65-jarige leeftijd wordt bereikt aan te passen. Het gaat onder andere o m 

pensioenaanvullingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen aan 

vroeggepensioneerden. 

 



 

 Datum 21 oktober 2011 

 blad 2 

 

 

Het amendement regelt dat de AOW-uitkering ingaat op de eerste van de maand waarin de 

65-jarige leeftijd wordt bereikt indien nog niet een aanpassing ter compensatie van de 

wijziging van de ingangsdatum tot stand is gekomen. Door het opnemen van een 

maximumduur van 3 jaar is het amendement een overgangsmaatregel om inkomensverlies 

door niet tijdige aanpassingen van overeenkomsten te voorkomen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en ChristenUnie 

 

 
Moties 
9 (Ulenbelt) over een oplossing voor de financiële problemen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 


