
Eerste Kamer der Staten Generaal 1 
Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 22 ' 

19 258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet 
(gelijkstelling niet-gehuwde personen met 
gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering 
van de één-oudernorm voor ongehuwde 
bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar) 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 30 september 1986 

Het onderhavige wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene 0uderdoms-
wet (AOW) beoogt onder meer samenwonende personen gelijk te stellen 
met gehuwden. Aan die gelijkstelling wordt voor wat betreft de diverse in 
dit kader aan de orde zijnde wettelijke regelingen dezelfde inhoud en 
vorm gegeven. Op de opmerkingen, die diverse fracties hebben gemaakt 
over de hier bedoelde gelijkstelling, zal worden ingegaan in de memorie 
van antwoord bij het wetsvoorstel voor een Toeslagenwet (Eerste Kamer, 
vergaderjaar 1985-1986,19 257, nr. 196). In het onderhavige wetsvoorstel 
hebben de fracties van het C D A . en de P.v.d.A. evenwel aanleiding 
gezien nog specifieke vragen te stellen, waarop hierna nader zal worden 
ingegaan. 

De leden van de fractie van het C.D.A. merken op dat de gelijkstelling 
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden met ingang van 1 april 
1988 weer vervalt om nadere keuzes in het kader van aanvullende 
pensioenregelingen te kunnen maken. 

Zij constateren voorts dat het overgangsartikel III van het wetsvoorstel 
de pensioenfondsen tot 1 april 1988 de gelegenheid biedt die regelingen 
aan te passen, met de mogelijkheid van verlenging van die termijn. Zij 
vragen in dit verband of wij bereid zijn de aanpassing van de pensioenre-
gelingen en de op voornoemde datum in werking tredende inkomensaf-
hankelijkheid van de toeslagen in samenhang te bezien en eventueel de 
inkomenstoets in heroverweging te nemen. 

De bij nota van wijziging ingevoerde einddatum van de gelijkstelling 
heeft evenwel - anders dan de hier aan het woord zijnde leden suggere-
ren - niet primair tot doel gehad nadere beslissingen met betrekking tot 
de inhoud van aanvullende pensioenregelingen mogelijk te maken. De 
aanpassing van die regelingen behoeft namelijk niet afhankelijk te zijn van 
een wettelijk vastgelegde einddatum van de gelijkstelling. Artikel III moet 
- zolang de pensioenregelingen nog niet zijn aangepast - automatische 
wijzigingen van het aanvullend pensioen als gevolg van de invoering van 
gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen 
de inwerkingtreding van de onderhavige wetsvoorstellen en 1 april 1988 
voorkomen. Het vervallen van de gelijkstelling is niet door die gevolgen 

•De vorige stukken zijiTverschenen onder ingegeven, maar staat in verband met de per 1 april 1988 van kracht 
de nrs 197.197a en 197b van vergaderjaar wordende inkomensafhankelijkheid van de toeslagen op het ouderdoms-
1985-1986 pensioen ingevolge de AOW. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 258, nr. 22 



Zoals reeds uitvoerig bij de behandeling van dit wetsontwerp in de 
Tweede Kamer aan de orde is geweest, zal nadere regelgeving worden 
bevorderd om te bewerkstelligen dat die gelijkstelling wel degelijk ook na 
1 april 1988 wordt voortgezet. In de Tweede Kamer bestond een duidelijke 
behoefte om - alvorens het nieuwe uitkeringssysteem ingevolge de AOW 
op 1 april 1988 in werking treedt - nog eenmaal daarover een principiële 
discussie te voeren. Daartoe is voor deze constructie gekozen. Wij stellen 
ons voor voor die discussie een aanzet te geven in de vorm van een 
beleidsnota vergezeld van een wetsvoorstel. De gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwd samenwonenden, het uitkeringssysteem en de 
inkomensafhankelijkheid in de AOW zullen in hun onderlinge samenhang 
aan de orde kunnen komen. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen hoe de toeslagregeling in de 
AOW zich overigens verhoudt tot de gunstiger vrijlatingsbepalingen in de 
Toeslagenwet. De onderlinge verhouding van de toeslagregelingen zal 
naar onze mening één van de onderwerpen moeten zijn van de hiervoor 
aangekondigde beleidsnota. 

Tenslotte informeren de leden van de C.D.A.-fractie, alsmede die van 
de fractie van de P.v.d.A., naar de controlemogelijkheden ten aanzien van 
bejaarden, die blijvend respectievelijk langer dan drie maanden aaneen-
gesloten in het buitenland wonen voor wat betreft hun daar gevoerde 
levenswijze en huishoudsituatie. 

De procedure die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ten aanzien van 
ongehuwd samenwonenden zal volgen ter verificatie van gegevens die van 
belang zijn voor de vaststelling van de hoogte van het ouderdomspensioen 
en de eventuele toeslag - waaronder de leefsituatie - zal in beginsel niet 
een andere zijn dan die welke geldt voor gehuwden. In de eerste plaats is 
de pensioengerechtigde verplicht eenmaal per jaar een officieel levensbe-
wijs naar de SVB te zenden. Dit bewijs dient te bestaan uit een verklaring, 
afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit, zoals een notaris of 
een Nederlandse consul. Betreft het een gehuwde of samenwonende 
pensioengerechtigde, dan moeten eveneens de persoonsgegevens van de 
echtgenote of partner worden vermeld. Daarnaast kunnen de verstrekte 
gegevens via verbindingsorganen en gemeenten (in verdragslanden) of 
officiële instanties (in niet-verdragslanden) worden geverifieerd. Voorop 
zal echter moeten staan dat de uitvoeringsorganen in eerste aanleg 
afgaan op de door de pensioengerechtigde zelf aangeleverde informatie. 
Een systeem waarin dit uitgangspunt niet centraal kan staan, is ons 
inziens niet werkbaar. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hebben met grote verbazing kennis 
genomen van het wetsvoorstel. Met name betrof hun verbazing de 
zogenaamde horizonbepaling met betrekking tot de gelijkstelling van 
gehuwden en ongehuwd samenwonenden. 

Deze leden stellen enige vragen die alle uitgaan van de korte werkings-
duur van de gelijkstelling, 

Naar aanleiding hiervan willen wij verwijzen naar hetgeen eerder in 
deze memorie is opgemerkt ten aanzien van de tijdelijkheid van die 
gelijkstelling. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. brengen voorts de uitkeringspo-
sitie van twee ongehuwde bejaarden ter sprake die in Spanje overwinteren 
en aldaar een gezamenlijke huishouding voeren. Wordt hun ongehuwden-
pensioen na drie maanden omgezet in een gehuwdenpensioen, zo vragen 
deze leden zich af. 

Bij de toetsing of in dit geval sprake is van een gezamenlijke huishouding 
zal door de uitvoeringsorganen moeten worden nagegaan of de betrokken 
bejaarden gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een 
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bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze 
in eikaars verzorging voorzien. Wat betreft het gezamenlijk voorzien in de 
huisvesting zal het mijns inziens onder meer van belang zijn of die 
huisvesting voor de betrokkenen hun hoofdverblijf is. De in Nederland in 
stand gehouden afzonderlijke huishoudingen en de duur van het verblijf in 
het buitenland zijn factoren die moeten worden meegewogen. Ten 
aanzien van de bijdrage in de kosten van de huishouding zal voorts 
bijvoorbeeld moeten blijken of deze kosten gezamenlijk worden gedragen. 
In het door de leden van de P.v.d.A.-fractie gegeven voorbeeld behoeft 
niet per se sprake te zijn van een wederzijdse verzorging. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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