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Besluit van 28 januari 2015 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van
28 januari 2015 tot 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 (Stb. 2015, 28)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 28 januari 2015, nr. 2015-0000013856;
Gelet op artikel VI van de wet van 28 januari 2015 tot 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 (Stb. 2015, 28);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De wet van 28 januari 2015 tot 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 (Stb.
2015, 28) treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.
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Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 28 januari 2015
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
Uitgegeven de dertigste januari 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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NOTA VAN TOELICHTING
In artikel I van de wet van 28 januari 2015 tot 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 (Stb.
2015, 28) wordt in de Algemene Ouderdomswet een nieuw artikel 33a
ingevoegd. In dat artikel 33a, vijfde lid, is bepaald dat bij algemene
maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de
hoogte, de indexering en de wijze van betaling van de inkomensondersteuning. Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit inkomensondersteuning AOW-ers. In artikel 5 van dat besluit is bepaald dat het
besluit in werking treedt op het tijdstip waarop de wet van 28 januari 2015
tot 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 (Stb. 2015, 28) in werking treedt.
Met de inwerkingtreding met ingang van 1 februari 2015 van de bovengenoemde wet treedt dus ook het Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
in werking.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

Staatsblad 2015

29

3

