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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

Aan de beweegreden wordt toegevoegd: 
alsmede in die wet voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 

18 jaar de één-oudernorm in te voeren. 

II 

Artikel I, onderdeel C, wordt vervangen door: 

C 

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 9a 

In afwijking van het bepaalde in artikel 9, zesde lid, onderdeel b, is het 
bruto-ouderdomspensioen voor een ongehuwde pensioengerechtigde, 
die een kind heeft jonger dan 18 jaar, dat niet als eigen kind of pleegkind 
tot het huishouden van een ander behoort en voor wie hij op grond van 
de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) kinderbijslag ontvangt of 
zal ontvangen, gelijk aan tweemaal het in artikel 9, zesde lid, onder a, 
genoemde bedrag. Op het in de vorige volzin bedoelde ouderdomspensioen 
is artikel 13 van overeenkomstige toepassing. 

D 

Na artikel 29 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 29a 

In afwijking van het bepaalde in artikel 29, zevende lid, onderdeel b, is 
de bruto vakantie-uitkering van de ongehuwde pensioengerechtigde, 
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bedoeld in artikel 9a, gelijk aan de bruto-vakant ie-ui tker ing, genoemd in 
artikel 29 , zevende l id, onderdeel a. Het achtste lid van artikel 29 is van 
overeenkomstige toepassing. 

E 

In a r t ike l 53 , derde lid, wordt «tweede lid» vervangen door: tweede 
en derde l id. 

F 

Na artikel 72 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

A r t i k e l 72a 

Onze Minister stelt met betrekking tot de toepassing van artikel 72 ten 
aanzien van de ongehuwde pensioengerecht igde, bedoeld in artikel 9a, 
met artikel 72 overeenkomstige regels vast. 

Toel icht ing 

Deze amendementen strekken ertoe ongehuwden met een kind jonger 
dan 18 jaar, een pensioen ter groot te van het gehuwdenpensioen met 
volledige toeslag, te verstrekken. 

Van Nieuwenhoven 
Buurmeijer 
Dales 
Ter Veld 
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