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34 015 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Wet financiering sociale verzekeringen, de 
Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in 
verband met het toekennen van een 
inkomensondersteuning aan personen die een 
uitkering ontvangen op grond van de Algemene 
Ouderdomswet en intrekking van de Wet 
mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming 
oudere belastingplichtigen 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 3 december 2014 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel I komt het voorgestelde eerste lid van artikel 33a van de 
Algemene Ouderdomswet als volgt te luiden: 

1. Degene die recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is in 
Nederland, degene die op grond van artikel 5, tweede lid. Van het Besluit 
regels export uitkeringen recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in 
Nederland woonachtig is of degene die recht heeft op ouderdomspen-
sioen en woonachtig is op het grondgebied van: 

1°. een van de andere lidstaten van de Europese Unie; 
2°. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 

Europese Economische Ruimte of Zwitserland; 
3°. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, of 
4°. een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid 

heeft afgesloten, heeft tevens recht op een inkomensondersteuning. 

Toelichting  

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat een pensioengerech-
tigde die niet in Nederland woont en werkzaamheden in het algemeen 
belang verricht, tot de doelgroep van de inkomensondersteuning AOW 
wordt gerekend. Deze doelgroep was abusievelijk niet in het wetsvoorstel 
opgenomen en kan nu al recht doen gelden op een tegemoetkoming op 
grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere 
belastingplichtigen en de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-
gerechtigden met een AOW-pensioen. Ook in de Tijdelijke regeling 
inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden zijn deze pensioen-
gerechtigden in de doelgroep opgenomen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
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