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De leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A. en de V.V.D. 
hebben nog een aantal vragen en opmerkingen gemaakt over het wetsvoor-
stel. Hierop zal ik, mede namens staatssecretaris A. Kappeyne van de 
Coppello, in deze nota nader ingaan. 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen in de memorie van antwoord op 
het wetsvoorstel nauwelijks een argumentatie te hebben aangetroffen 
voor de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
op principiële gronden. Zij vinden dat het kabinet haar toezegging niet 
gestand heeft gedaan om eerst na een diepgaand onderzoek met voor-
stellen te komen. 

De kritiek van deze leden vinden wij niet terecht. Wij hebben opgemerkt, 
dat de hier bedoelde gelijke behandeling om een integrale aanpak voor 
het gehele terrein van de sociale zekerheid vraagt en niet om een geïsoleerde 
benadering alleen in de AOW. In het kader van de voorbereiding van het 
pakket wetsvoorstellen met betrekking tot de stelselherziening sociale 
zekerheid heeft dan ook een grondige bestudering van de zogenaamde 
leefvormenproblematiek plaatsgevonden. 

Op basis van het resultaat van die studie is in de memorie van toelichting 
en de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Toeslagenwet uitvoerig 
op de gelijke behandeling ingegaan. Wij hebben gemeend met een 
verwijzing naar die stukken te kunnen volstaan. Tevens hebben wij in de 
memorie van antwoord op het onderhavige wetsvoorstel reeds een 
reactie gegeven op de bezwaren van uitvoeringstechnische aard, die deze 
leden in het voorlopig verslag hebben aangevoerd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich af hoe de overgangsregeling 
in artikel II, tweede lid, van het wetsvoorstel zal functioneren. Naar 
aanleiding hiervan merken wij het volgende op. Ongehuwde bejaarden, die 
thans niet samenwonen maar dit in de toekomst wel gaan doen, zullen te 
maken krijgen met een aanpassing van hun ouderdomspensioen aan de 
gewijzigde omstandigheden. Deze aanpassing vindt op dezelfde wijze 
plaats als thans gebeurt, indien de burgerlijke staat van de bejaarde zich 
wijzigt. De overgangsregeling is alleen van toepassing op bejaarden, die 
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vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een ongehuwdenpensioen 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) ontvangen en op dat 
moment al met een ander samenwonen. Van deze groep zullen naar 
verwachting de meeste bejaarden er de voorkeur aan geven, dat hun 
ongehuwdenpensioen na de wetswijziging zal worden omgezet in een 
gehuwdenpensioen en - vanwege het uitstel van de inkomensafhankelijk-
heid tot 1 april 1988 - een volledige toeslag. Indien evenwel op een later 
tijdstip alsnog op de overgangsregeling een beroep zal worden gedaan, 
zal uiteraard moeten worden onderzocht of de samenwoning ten tijde van 
de wetswijziging reeds bestond. 

Dat kan mogelijk worden geconstateerd aan de hand van de fiscale 
tariefgroepindeling, de inschrijving in het bevolkingsregister, een geza-
menlijk huurcontract e.d. 

Gelet op het vorenstaande ligt het geenszins in onze bedoeling onderzoek 
te doen naar de feitelijke woon- en leefsituatie van de gehele groep van 
ongehuwde bejaarden. Indien een ongehuwde, samenwonende bejaarde 
na het moment van inwerkingtreding van de wet weer alleen gaat wonen, 
zal het eventuele gehuwdenpensioen en de toeslag weer worden omgezet 
in een ongehuwdenpensioen. Indien daarna weer sprake is van samenwo-
ning kan de ongehuwde bejaarde geen beroep meer doen op de over-
gangsregeling en derhalve geen voorkeur meer uitspreken voor het 
behouden van het ongehuwdenpensioen. 

In de memorie van antwoord hebben wij de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. meegedeeld, dat de uitvoeringsorganen ons hebben verzekerd 
dat de aansluitingsproblemen in verband met de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de AOW zo goed als opgelost zijn en dat er geen 
nieuwe problemen op dit terrein worden verwacht. Er heeft zich tot 
dusver geen ontwikkeling voorgedaan om op deze mededeling terug te 
komen. 

De hier aan het woord zijnde leden vragen vervolgens om een reactie op 
het artikel van B. Madlener in het Sociaal Maandblad Arbeid van februari 
jl. Wij willen deze leden verwijzen naar het gestelde terzake in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij de nieuwe Werkloosheidswet. 

Voorts ontvangen deze leden graag een toelichting op de passage in de 
memorie van antwoord over een woningdelersnorm in de AOW. 

Met deze passage hebben wij bedoeld, dat een andere dan door ons 
voorgestelde omschrijving van de criteria voor ongehuwd samenwonen 
- wil er sprake zijn van een behandeling als gehuwden - als consequentie 
kan hebben dat in de AOW een woningdelersvorm zou moeten worden 
ingevoerd. Dat is het geval, indien geen onderscheid meer wordt gemaakt 
tussen relaties, die vergelijkbaar zijn met een huwelijk en relaties die dat 
niet zijn. Overigens zijn wij niet voornemens voorstellen in die richting te 
doen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben met enige verbazing 
kennis genomen van onze antwoorden op hun vragen hoe de bepaling 
van artikel 1, derde lid, uitwerkt in een relatie van drie vriendinnen. 

In de geschetste situatie ontvangen deze vriendinnen ieder een 
ongehuwdenpensioen. Ook indien twee vriendinnen een gezamenlijke 
huishouding voeren, zonder dat zij zich naar buiten toe presenteren als 
een relatie, die feitelijk niet verschilt van die van twee echtgenoten, zullen 
ook zij voor een ongehuwdenpensioen in aanmerking komen. Het enkele 
feit dat zij met z'n tweeën zijn, is onvoldoende om hen op dezelfde wijze 
te behandelen als gehuwden. 

De leden van de P.v.d.A. fractie stemmen in met ons standpunt, dat 
ook de in het buitenland wonende bejaarden onder dezelfde regels vallen 
als ingezetenen. Voor hen blijft echter de vraag hoe de aanwezigheid van 
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een situatie, vergelijkbaar met een huwelijk, kan worden geconstateerd. 
Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat aan het recht op ouderdoms-
pensioen en de hoogte daarvan voorwaarden zijn verbonden. Om na te 
gaan of aan die voorwaarden kan worden voldaan, worden in het aan-
vraagformulier gegevens gevraagd, waaronder die welke betrekking 
hebben op de woon- en leefsituatie. Eventueel wordt naar aanleiding van 
het ingevulde formulier om nadere informatie verzocht. De uitvoeringsor-
ganen gaan in eerste aanleg af op de gegevens die de betrokkene zelf 
verstrekt. Naar onze mening vragen de verstrekte inlichtingen aan de 
hand waarvan moet worden beoordeeld of sprake is van een situatie, die 
feitelijk niet verschilt van die van gehuwden, niet om een uitzonderlijke 
behandeling. Dat geldt zowel voor ingezetenen als in het buitenland 
wonenden. 

Een systeem, waarbij niet van het vorenstaande kan worden uitgegaan, 
kan ons inziens niet werken. Een en ander sluit niet uit, dat indien uit de 
samenhang van de in het formulier vermelde gegevens twijfel kan 
ontstaan over de eigen opgave, van de betrokkene nadere bewijsvoering 
kan worden verlangd. Het overmaken van twee ongehuwdenpensioenen 
naar hetzelfde adres geeft naar onze mening op zich onvoldoende 
aanleiding om tot aanpassing van die pensioenen te besluiten. 

Voor de beoordeling van een samenlevingsverband geldt een termijn 
van drie maanden. Dit betekent, zoals de eerdergenoemde leden reeds 
aangeven, dat de uitkeringsbedragen kunnen wisselen door wijzigingen in 
de burgerlijke staat of daarmee gelijk te behandelen woon- en leefsituaties. 
De oorzaak van deze wisselingen - bij voorbeeld een overwintering in het 
buitenland - is daarbij van geen belang. In antwoord op een desbetreffende 
vraag van de leden van de P.v.d.A.fractie merken wij op,dat bejaarden, die 
na hun 65ste levensjaar zijn getrouwd, hun ongehuwdenpensioen voor 
zover dat vóór de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel is 
toegekend, bij wijze van overgangsmaatregel behouden. 

Indien daarna één van hen overlijdt, ontstaat een nieuwe situatie. De 
langstlevende blijft het ongehuwdenpensioen ontvangen, dat later in het 
geval van samenleving met een nieuwe partner zal worden omgezet in een 
gehuwdenpensioen. Er bestaat geen reden deze ongehuwde bejaarden 
anders te behandelen dan de overige ongehuwden. 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren in hun voorlopig verslag van 
mening dat het wetsvoorstel op een aantal punten in strijd is met het 
door het kabinet voorgestane beleid met betrekking tot deregulering en 
vereenvoudiging. Zij hebben een reactie daarop in de memorie van 
antwoord gemist. Op de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de uitvoe-
ringsorganisatie en op de controle-aspecten zijn wij in die memorie 
evenwel ingegaan. Daaraan willen wij nog eens uitdrukkelijk toevoegen, 
dat wij een gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden voorstaan voor het gehele terrein van de sociale zekerheid, met 
inbegrip derhalve van de AOW. Overigens zijn onze opmerkingen over de 
dereguleringsaspecten van de gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwden in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Toesla-
genwet ook op het onderhavige wetsvoorstel van toepassing. 

De eerdergenoemde leden willen vervolgens weten waarom in dit 
wetsvoorstel geen omkering van de bewijslast is opgenomen, zoals dat 
wel is gebeurd in het wetsvoorstel voor een nieuwe Werkloosheidswet en 
een Toeslagenwet. Vooral is dit volgens hen van belang voor ongehuwd 
samenwonende bejaarden. Zij vragen of voorstellen hierover te verwachten 
zijn. 

In een brief aan de Voorzitter van de Bijzondere Commissie ISMO van 
29 januari j l. over een beleidsmatige aanpak van misbruik en oneigenlijk 
gebruik in de sociale zekerheid is reeds uitgesproken, dat het in de rede 
ligt bepalingen over de bewijslast in andere sociale verzekeringswetten 
dan de hiervoor genoemde wetsvoorstellen op te nemen. Voordat hiertoe 
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voorstel len worden gedaan, zullen de resultaten van deze bepalingen in 
de prakti jk worden afgewacht. Overigens verwijzen wi j deze leden naar de 
nota naar aanleiding van het eindverslag nieuwe Werkloosheidswet, 
waarin een nadere beschouwing over de bewijslastverdeling is opgenomen; 
tevens is een nota van wijziging op het wetsvoorstel nieuwe Werkloos-
heidswet ingediend. 

Wi j zijn de leden van de C.D.A.-fractie erkenteli jk voor de waardering, 
waarmee zij kennis hebben genomen van de memorie van antwoord. Over 
de termi jn van drie maanden als invull ing van de duurzaamheid van het 
samenwonen vragen deze leden nog om enige verduidel i jk ing. 

Bij samenwoning met een niet-65- jar ige partner heeft de pensioenge-
recht igde aanspraak op een gehuwdenpensioen en eventueel een toeslag. 
Word t de samenwoning afgebroken, dan bevindt de pensioengerechtigde 
zich weer in dezelfde situatie als een ongehuwde alleenstaande en zal 
omzett ing in een ongehuwdenpensioen plaatsvinden. Daarbij wordt de 
regel gevolgd, dat indien een wijziging van de omstandigheden leidt tot 
een verhoging van het pensioen dat pensioen ingaat met ingang van de 
eerste dag van de maand waarin de wijziging optreedt. Moet de wijziging 
tot een verlaging van het pensioen leiden, dan gaat die verlaging in op de 
eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin de wijziging zich 
voordeed. Onder pensioen word t in dit verband de toeslag begrepen. 

De jongere partner heeft geen zelfstandig recht op de toeslag, zodat 
niet - zoals die leden opmerken - gesteld kan worden dat hij of zij «de 
A O W weer kwijtraakt». Indien de pensioengerechtigde overl i jdt, ontvangt 
de jongere partner een overl i jdensuitkering van een bedrag ineens ter 
groot te van twee maandtermi jn van het ouderdomspensioen (zonder 
toeslag). 

Wat betreft de opmerkingen van de leden van de CD.A- f rac t ie over de 
controle op het verstrekken van A O W aan buiten Nederland wonende 
ouderen verwijzen wi j naar ons antwoord op vragen van de leden van de 
P.v.d. A - f rac t i e . Hieruit blijkt wel dat de uitvoeringsorganen zich niet uit 
onmacht zullen neerleggen bij de door de betrokkene zelf aangeleverde 
gegevens. Overigens wil len wi j in dit verband nog wel memoreren, dat in 
het kader van de invoering van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de AOW, de regering aanvankelijk had voorgesteld 
de toeslag voor de jongere partner niet buiten Nederland betaalbaar te 
stellen. Eén van de argumenten daarbij was dat controle op inkomensge-
gevens in het buitenland zeer moeil i jk zou zijn. 

Op sterke aandrang vanuit de Tweede Kamer zijn onze voorstel len op 
dit punt aangepast en is «export» van de toeslag mogeli jk gemaakt. 
Inherent aan deze keuze is dan wel dat geaccepteerd moet worden dat 
controle in het buitenland nimmer op dezelfde wijze kan gebeuren als bij 
in Nederland wonenden. 

W i j zijn verheugd dat ook de leden van de V V D . fractie van mening 
zijn dat alle bejaarden die in een vergeli jkbare situatie verkeren gelijk 
moeten worden behandeld. Wi j hebben daarom met des te meer teleur-
stell ing er kennis van genomen dat zij desondanks tot dusver geen steun 
aan dit wetsvoorstel kunnen geven. 

Deze leden behouden grote bezwaren tegen de inkomensafhankeli jkheid 
in de AOW, zoals die bij de wet van 28 maart 1985 (Stb. 180) tot stand 
gekomen is. Zij wi l len daarom niet ook op de ongehuwd samenwonenden 
het huidige uitkeringssysteem van toepassing laten worden. 

Hierdoor blijft een naar onze mening niet te rechtvaardigen verschil in 
behandel ing van gehuwde en ongehuwde bejaarden, die overigens in een 
vergeli jkbare situatie verkeren, bestaan. Bovendien zal de behandeling 
van ongehuwd samenwonenden in de A O W blijvend verschil len met die 
in de overige sociale verzekeringswetten. Wi j hopen dan ook, dat de 
bezwaren van de aan het woord zijnde leden niet slechts vervallen, indien 
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een uitkeringsregime in de AOW wordt ingevoerd met inkomensafhanke-
lijke toeslagen. 

In dit verband vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie wat de kosten zijn 
(in 1986, 1987 en structureel) van een alternatief uitkeringssysteem, 
waarin de inkomensafhankelijke toeslagen komen te vervallen en de 
voorkeur van de V.V.D. fractie zou worden gevolgd. 

Wij willen er deze leden ten overvloede op wijzen, dat een uitkeringssys-
teem met inkomensonafhankelijke toeslagen door ons in het kader van 
wetsontwerp 18.515 (vergaderjaar 1984-1985) inzake de gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen in de AOW om uiteenlopende redenen is 
afgewezen. We volstaan met verwijzing naar de parlementaire behandeling 
van dat wetsontwerp. In 1986 en 1987 zullen overigens de kosten niet 
toenemen ten opzichte van de huidige regeling, dit vanwege het uitstel 
van de inkomensafhankelijkheid van de toeslag bij wijze van overgangs-
maatregel. Structureel zullen de kosten toenemen met 295 min. (inclusief 
de gelijke behandeling gehuwden en ongehuwd samenwonenden). 

De leden van de V V D . fractie wensen overigens nog te vernemen hoe 
het kabinet aankijkt tegen de gedachte alle pensioengerechtigden 
- ongeacht de aanwezigheid van een jongere partner met inkomsten -
een alleenstaandenuitkering ingevolge de AOW toe te kennen. 

Het verlenen aan de gehuwde pensioengerechtigde van ten minste een 
alleenstaandenuitkering op het niveau van het huidige ongehuwdenpen-
sioen zou naar onze mening redelijk aansluiten bij het niveau van de 
geïndividualiseerde uitkeringen krachtens de loondervingsverzekeringen. 
Wel zou aan personen met een afhankelijke partner daarop een toeslag 
(30%) moeten worden verleend, die afhankelijk zou moeten zijn van de 
inkomsten uit of in verband met arbeid van de jongere partner van de 
pensioengerechtigde. 

Dit uitkeringssysteem heeft echter wel de volgende consequenties. In de 
eerste plaats zullen met inbegrip van de gelijke behandeling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden de kosten van dit systeem in de structurele 
situatie f115 min. hoger uitkomen dan in het huidige. Daarnaast zal in de 
AOW - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet - in de meeste gevallen de situatie, waarin een ouderdoms-
pensioen ter hoogte van 70% van het netto minimumloon wordt verleend 
alsmede een toeslag van 30%, van tijdelijke aard zijn. In de eindsituatie, 
wanneer beide echtgenoten of partners de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt, zou ieder een ouderdomspensioen van 50% moeten 
ontvangen. Het huidige uitkeringssysteem van een gehuwdenpensioen 
met toeslag van elk 50%, sluit daar beter op aan. Voordeel van het 
huidige systeem is, dat op de toeslag ten behoeve van de jongere 
echtgenoot en het later aan deze uit te keren ouderdomspensioen in 
geval van korting wegens eventuele niet-verzekerde jaren of schuldige 
nalatigheid van premiebetaling eenzelfde bedrag wordt gekort. In een 
70-30%-systeem vindt die korting eerst plaats over de toeslag (30%) en 
na het bereiken van de 65-jarige leeftijd over het ouderdomspensioen 
(50%). Voor de pensioengerechtigde zelf doet zich de omgekeerde 
situatie voor. Zolang de jongere partner de 65-jarige leeftijd nog niet 
heeft bereikt, zal de eigen korting vanwege niet-verzekerde jaren en 
schuldigde nalatigheid in de premiebetaling eerst worden toegepast op 
het pensioen van 70% en later - bij het bereiken van de voornoemde 
leeftijd van die partner - op het 50%-pensioen. Uiteindelijk zullen er op 
het moment dat ook de jongere partner de 65-jarige leeftijd bereikt altijd 
inkomensmutaties optreden voor beide pensioengerechtigden. 

Tenslotte willen wij opmerken, dat omschakeling op een ander uitke-
ringssysteem met name wanneer het ook de «lopende gevallen» zou 
moeten betreffen, een groot beslag zal leggen op de uitvoeringsorganen. 
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Aanvu l lende pens ioenprob lemat iek 

De leden van de C.D.A. fractie wensen nadere informat ie over de 
consequenties voor de aanvullende pensioenregel ingen, indien ongehuwd 
samenwonende partners voortaan niet langer als alleenstaanden in de zin 
van de A O W worden aangemerkt. Hierover word t het volgende opgemerkt . 

Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de wijze waarop 
in het kader van een aanvullende pensioenregeling rekening wordt 
gehouden met het bestaan van de AOW en het verschi l , dat binnen de 
A O W wordt gemaakt tussen gehuwden en al leenstaanden. De voorgestelde 
wijziging van de A O W zal overigens tot gevolg hebben, dat meer personen 
dan thans kunnen worden aangemerkt als gehuwden in de zin van de 
AOW. Men komt dan voor de keuze of in het kader van de aanvullende 
pensioenregeling de opheffing van het onderscheid tussen gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden in het kader van de A O W moet worden 
genegeerd door de gehanteerde franchise te bevriezen (dus te blijven 
uitgaan van de burgerl i jke staat) of zelfs ter compensat ie te verlagen, dan 
wel die gelijke behandeling te volgen door de franchise te verhogen (dus 
niet langer te blijven uitgaan van de burgerli jke staat, doch uit te gaan van 
de feiteli jke toestand). 

Die keuze kunnen sociale partners maken los van die met betrekking tot 
de aanpassing aan de beoogde invoering van inkomensafhankeli jke 
toeslagen op de A O W voor een gehuwde. Het wetsvoorstel vooziet in een 
bevriezing van de franchise tot 1 april 1 988 om de sociale partners de t i jd 
te geven ook deze keuze te maken. 

Financiële gevo lgen 

De leden van de fract ie van de P.v.d.A. informeren op welke termi jn de 
besparing van 190 mil joen wordt gerealiseerd. 

Aangezien de gemiddelde verbli j fsduur in de A O W ongeveer 14 jaar 
bedraagt, zal het, enerzijds gelet op de spreiding rond dit gemiddelde en 
anderzijds rekening houdende met het feit dat het aantal alleenstaanden 
in de populatie relatief toeneemt met de leefti jd, naar raming ca. 20 jaar 
duren alvorens de overgangsregeling nagenoeg is ui tgewerkt en dus de 
structurele situatie, met de daarbij behorende besparing van 190 min., is 
bereikt. 

In de memorie van antwoord is gesteld dat het met name in de leef-
t i jdsgroep van de A O W niet onaannemeli jk is dat een groot aantal 
personen bij enquêtering niet bereid is, om wat voor reden dan ook, toe 
te geven dat zij samenwonen. In dit kader vragen de leden van de fract ie 
van het C D A . hoe de verwacht ing dan dient te zijn ten aanzien van de in 
dit wetsvoorstel voorziene gelijke behandeling. 

Ons inziens moet er een onderscheid worden gemaakt in het reactiepa-
t roon van personen, enerzijds in situaties dat zij, vri jbl i jvend en vaak 
mondel ing, door een enquêteur of enquêtrice worden benaderd met 
vragen, die de privesfeer betreffen, en anderzijds in situaties dat officiële 
overheidsinstanties, zoals bi jvoorbeeld de belastingdienst, in alle beslo-
tenheid en doogaans schriftelijk, informeren naar de leefsituatie van 
betrokkene. 

Daarnaast is het zo dat de wijzigingen op fiscaal gebied, in tegenstel l ing 
tot de situatie ten t i jde van het WBO ' 8 1 , er toe hebben geleid dat ook al 
via de tar iefgroepindel ing van betrokkene een eerste indicatie omtrent de 
leefsituatie wordt verkregen. Dit draagt er mede toe bi j , dat personen 
minder snel geneigd zullen zijn om, in dit soort situaties, naar officiële 
instanties toe, informat ie achter te houden. 

Tenslotte vragen deze leden wat te doen als ongehuwd samenwonende 
partners wil lens en wetens geen beroep doen op de toeslag om op een 
later t i jdstip voor een ongehuwdenpensioen in aanmerking te kunnen 
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komen. Bij de eerste aanvraag om een ouderdomspensioen zal door de 
uitvoeringsorganen moeten worden nagegaan of sprake is van een 
samenlevingsverband. Indien eerst later een dergelijk verband ontstaat, 
is de pensioengerechtigde verplicht het uitvoeringsorgaan binnen 
veertien dagen hiervan te verwittigen. Ook deze leden willen wij er nog 
eens op wijzen, dat het aangaan of beëindigen van een samenlevingsverband 
niet de enige omstandigheid is, die tot een hoger of lager ouderdoms-
pensioen kan leiden. Ook over trouwen, echtscheiding, duurzame 
scheiding en herstel van het samenwoning na duurzame scheiding moet 
de pensioengerechtigde het uitvoeringsorgaan reeds inlichten. Daar 
komen bij aanvaarding van het onderhavige wetsvoorstel soortgelijke 
omstandigheden in geval van met het huwelijk vergelijkbare situaties bij. 

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