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Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de 

Algemene Ouderdomswet niet-gehuwde personen met gehuwden of 
echtgenoten gelijk te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A. Aan artikel 1 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 
3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden mede als 

gehuwd of als echtgenoot aangemerkt, niet gehuwde personen van 
verschillend of gelijk geslacht, die duurzaam een gezamenlijke huishouding 
voeren, en van wie de situatie ook overigens niet feitelijk verschilt van die 
van gehuwden of echtgenoten. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden 
gesteld voor de toepassing van het derde lid. 

B. 1. In artikel 9, zesde lid, onderdeel b, wordt «overige pensioengerech-
tigden» vervangen door: ongehuwde pensioengerechtigde. 

2. Het zevende lid vervalt. 

C. In artikel 53, derde lid, wordt «tweede lid» vervangen door tweede, 
derde en vierde lid. 

Overgangsbepaling 

ARTIKEL II 

1. De bepalingen van de Algemene Ouderdomswet met betrekking tot 
het recht op een ouderdomspensioen voor een ongehuwde zoals deze 
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luidden vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet blijven van 
toepassing op de gehuwde man en vrouw als bedoeld in artikel 9, zevende 
lid, van de Algemene Ouderdomswet, mits de huwelijkssluiting voor deze 
datum heeft plaatsgevonden. 

2. De bepalingen van de Algemene Ouderdomswet zoals deze luidden 
vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet blijven van toepassing 
op de ongehuwde pensioengerechtigde als bedoeld in artikel I, onderdeel 
A, van deze wet, indien dit voor de betrokkene tot een gunstiger resultaat 
leidt, mits voor deze datum: 

a. de in dat artikel genoemde situatie reeds bestaat, en 
b. recht bestaat op een ouderdomspensioen voor een ongehuwde. 

ARTIKEL III 

De inwerkingtreding van deze wet als zodanig leidt tot uiterlijk 1 april 
1988 niet tot wijziging van de in guldens uitgedrukte aanspraken, rechten 
en verplichtingen zoals die voor degenen die betrokken zijn bij een pensi-
oenregeling van een pensioenfonds of van een werkgever luiden op de dag 
vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet. Na overleg met de 
Stichting van de Arbeid kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid in plaats van de in de vorige volzin genoemde datum een latere 
datum vaststellen. 

Slotbepaling 

ARTIKEL IV 

Deze wet treedt in werking op een bij of krachtens wet te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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