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Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID TER VELD C S . 
Ontvangen 24 april 1986 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel 39 worden na het vierde lid twee nieuwe leden ingevoegd, 
luidende: 

5. In afwijking van artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Toeslagenwet 
wordt ten aanzien van de in het eerste of tweede lid bedoelde persoon, 
die op grond van artikel 1, derde lid, van de Toeslagenwet als gehuwd 
wordt aangemerkt uitsluitend als inkomen beschouwd: zijn inkomen uit of 
in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven. 

6. Het vijfde lid is slechts van toepassing zolang de in dat lid bedoelde 
persoon ongehuwd is en een eigen kind of pleegkind heeft jonger dan 18 
jaar, dat tot zijn huishouden behoort of grotendeels op zijn kosten wordt 
onderhouden. 

Toelichting 

In artikel 39, vijfde lid, van het wetsvoorstel, wordt geregeld dat de 
alleenstaande ouder die vóór de datum van inwerkingtreding van het 
nieuwe stelsel een AAW-uitkering geniet naar een verhoogde grondslag 
voor de toepassing van de Toeslagenwet als gehuwd wordt aangemerkt. 
Daarmee wordt bereikt dat voor de lopende gevallen niet de 90%-norm 
maar de 100%-norm van toepassing is. Met dit amendement wordt 
bewerkstelligd dat tevens de gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden niet van toepassing is op de hiervoorbedoelde 
alleenstaande ouder. Als gevolg daarvan wordt het eventuele partnerinko-
men voor het bepalen van het recht op toeslag in die situaties niet in 
aanmerking genomen. 

Ter Veld 
Buurmeijer 
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