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Stemming Wet verandering koppeling 
AOW-leeftijd 

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoor- 
stel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet 
op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering 
van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd 
aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering 
koppeling AOW-leeftijd) (35520). 

(Zie vergadering van 24 november 2020.) 

De voorzitter: 
Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering 
bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom. Hebben 
voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. 

Ik heb begrepen dat de heer De Vries het woord wenst. 

De heer De Vries (Fractie-Otten): 

Voorzitter. Ik zou mijn motie 35520, letter B graag aanhou- 
den. 

De voorzitter: 
Dank u wel, meneer De Vries. 

Op verzoek van de heer De Vries stel ik voor zijn motie 
(35520, letter B) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
We stemmen over het wetsvoorstel 35520, Wijziging van 
de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 
1964 in verband met de verandering van de koppeling van 
de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de 
levensverwachting, de Wet verandering koppeling AOW- 
leeftijd. 

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? 
Dat is niet het geval. 

We stemmen bij zitten en opstaan. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het 
CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, 
de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en Fractie- 
Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de 
leden van de fracties van FvD en de PVV ertegen, zodat het 
is aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 
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