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Onderwerp: Uitvoeringstoets concept wetsvoorstel versnelde stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd
Mevrouw de Staatssecretaris,
Met uw brief van 31 oktober 2013 (kenmerk: 2013-0000138342) wordt verzocht het concept
wetsvoorstel versnelde stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd te beoordelen op uitvoerbaarheid. Het
wetsvoorstel voorziet in een versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd na 2015, zodat de
AOW leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.
Gevolgen uitvoering
De gevolgen van het wetsvoorstel zijn beperkt. De huidige systematiek van de leeftijdsverhoging
wordt niet aangepast. De leeftijdsverhoging wordt slechts sneller ter hand genomen. Voor de SVB
betekent dit beperkte aanpassingen van het systeem. Wel dienen communicatie en
voorlichtingsmateriaal, alsmede instructies voor medewerkers te worden aangepast. Deze
aanpassingen vallen binnen het gebruikelijke onderhoud.
Vanaf 2016 tot en met 2021 zullen als gevolg van de versnelling van de jaarlijkse verhoging van de

AOW-leeftijd, de structurele uitvoeringskosten afnemen als gevolg van het afnemend aantal
aanvragen per jaar en een verlaging van het totaal aantal gerechtigden. De structurele
uitvoeringskosten vanaf 2022 zijn afhankelijk van het feit of de pensioenleeftijd verder omhooggaat
of gelijk blijft. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het kosten Light model. Dat heeft de volgende
consequenties.
Jaar
2016
2017
2018
2019

Daling kosten (t.o.v. huidige wet)
€ 159.000
€328.000
€490.000
€645.000
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De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2016 en het wordt vôér 1januari
2015 gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat de SVB zijn voorbereidende werkzaamheden voor 1
januari 2015 dient te hebben afgerond. Dit wordt uitvoerbaar geacht.
Tenslotte informeren wij u dat er op dit moment een aantal principiële beroepszaken lopen tegen het
uitgangspunt van regelgeving dat het tijdsvak van verzekering mee schuift met de verhoging van de
leeftijd. Dit risico doet zich ook bij de onderhavige wetswijziging voor.
Voor vragen over of een toelichting op de uitvoeringstoets kan contact opgenomen worden met
dhr. M.
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Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. en stel het op prijs binnen 6 weken uw
reactie te ontvangen.
Hoogachtend,

mw. drs. N.A. Vermeulen MBA
voorzitter Raad van Bestuur
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