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E I N D V E R S L A G 
Vastgesteld 13 maart 1986 

Na kennis te hebben genomen van de memorie van antwoord, zijn in de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 nog de 
onderstaande vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

Onder het voorbehoud dat de regering deze t i jdig zal hebben beantwoord 
acht de commissie de openbare beraadslaging over het wetsvoorstel 
genoegzaam voorbereid. 

A l g e m e e n 

De leden van de fract ie van de P.v.d.A. constateerden, dat de regering 
niet in wi l gaan op hun voorstel dit wetsvoorstel in te trekken, dan wel op 
te schorten to tdat de ui tvoeringsproblematiek opgelost is. Zij betreurden 
dit in hoge mate. 

In het voor lopig verslag stelden deze leden op principiële gronden de 
«gelijke» behandel ing af te wijzen zoals het kabinet deze in de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) voor ongehuwd samenwonenden thans wenst te 
realiseren. Helaas hadden deze leden, behalve verwijzingen naar de 
memorie van antwoord over de ontwerp-Toeslagenwet, nauwelijks een 
argumentat ie aangetroffen in de memor ie van antwoord voor de wijze 
waarop het kabinet de gelijke behandel ing vorm wi l geven. Deze leden 
verwezen nog eens naar de eerdere discussies op dit punt. Het gaat hier 
om een uiterst gecompl iceerd probleem, waarvoor de oplossing voor 
een veel breder gebied dan dat van de sociale zekerheid moet gelden. In 
de memorie van toel icht ing bij het wetsvoorstel tot invoering van de 
gelijke behandel ing van mannen en vrouwen in de AOW merkt het 
kabinet het volgende op. «Het moge duideli jk zijn dat de regering kiest 
voor een integrale aanpak van dit vraagstuk, zeker op het terrein van de 
sociale zekerheid. Een geïsoleerde benadering van alleen de A O W komt 
haar niet gewenst voor. Een jur idisch sluitende afgrenzing van het begrip 
samenwonende vergt een diepgaande studie, waar niet l ichtvaardig nu al 
een voorschot op kan worden genomen» (18 515 nr. 3 blz. 9). De leden 
van de P.v.d.A. fractie betreurden het in hoge mate dat het kabinet haar 
toezeggingen niet gestand doet. Op l ichtvaardige wijze wordt nu toch een 
regeling voorgesteld, zonder dat diepgaand onderzoek heeft plaatsgevon 
den. Des te meer is het onaanvaardbaar gezien de wijze waarop de 
mening van de adviesorganen word t gepresenteerd. Herhaaldelijk is 
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immers bepleit eerst een diepgaand onderzoek te doen plaatsvinden, 
mede naar het functioneren van de economische eenheid in de Algemene 
Bijstandswet (ABW). Nu worden de adviesorganen geschoffeerd door 
daaraan voorbij te gaan. 

Naast het principiële bezwaar hadden deze leden ook gewezen op de 
feitelijke onuitvoerbaarheid van het door de regering voorgestelde. Ook 
op dit punt hadden deze leden in de memorie van antwoord geen 
antwoord gekregen op hun vragen. 

Deze leden vroegen zich af hoe de overgangsregeling zoals neergelegd 
in artikel II, tweede lid zal functioneren. Zullen ongehuwde bejaarden die 
thans niet samenwonen maar dit in de toekomst wel gaan doen, hun 70% 
uitkering blijven ontvangen? Hoe wordt bepaald of «de in dat artikel 
genoemde situatie reeds bestaat»? Diegenen die gaan samenwonen 
kunnen toch altijd een beroep doen op deze overgangsregeling door te 
stellen dat zij in het verleden reeds samenwoonden? Wat gebeurt er 
overigens met diegenen die met een onderbreking samenwoonden, dus 
samenwoonden op het moment van inwerkingtreding van de wet, en 
derhalve buiten de 20%-korting vallen, vervolgens kort alleen wonen en 
daarna weer samenwonen? Hoe zal geregistreerd worden wat de situatie 
is bij inwerkingtreding van de wet? Moet van alle 880000 uitkeringen 
voor ongehuwde bejaarden op dat moment nagegaan worden of ze al 
samenwonen? Dit naast de permanente controle die op basis van dit 
wetsvoorstel nodig is om te weten te komen of bejaarden wel of niet 
samenwonen. In de brief van 11 oktober 1985 (19 258, nr. 4) schrijft de 
staatssecretaris, zo lazen deze leden: «waren deze problemen van 
tijdelijke aard (bedoeld zijn de uitvoeringsproblemen) en zijn zij inmiddels 
opgelost». In de memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel en in antwoord 
op vragen van het lid Ter Veld ten aanzien van de achterstand bij de 
Sociale Verzekeringsbank geeft de staatssecretaris toe, dat wet 18 515 
«inderdaad tot meer problemen in de uitvoering heeft geleid dan aanvan-
kelijk werd voorzien.» De staatssecretaris vermeldt verder dat hem 
verzekerd is, dat de aansluitingsproblemen zo goed als opgelost zijn en dat 
men geen nieuwe problemen verwacht. 

Deze leden wilden weten wanneer alle problemen met de uitvoering 
van de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW 
opgelost zullen zijn. Om hoeveel tijdelijke aansluitingsproblemen gaat het 
in totaal en kan op basis van de problemen, welke zich bij de invoering 
van die wet hebben voorgedaan, een schatting worden gemaakt van de 
mogelijke problemen, die zich voor kunnen doen als het onderhavige 
wetsvoorstel in werking zou treden. 

Deze leden hadden graag een reactie op het artikel van B. Madlener in 
het Sociaal Maandblad Arbeid: «De AOW opnieuw herzien» en vooral op 
de daar geuitte kritiek op de gevolgen van de wetswijziging en de 
gevolgen voor de pensioenvoorziening. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden graag een nadere 
toelichting over de passage: «Voor bejaarden die alleen de woning delen 
(zoals verwanten) zou het, naar analogie van de woningdelersnorm in de 
ABW, voorts voor de hand liggen dat in die situaties het pensioen zou 
worden vastgesteld op 60%.» Is het juist dat deze passage noch in het 
wetsvoorstel noch in de memorie van toelichting voorkomt? Van de kant 
van de Kamer is er, zo meenden deze leden, ook niet naar gevraagd. 
Betekent deze passage, dat de regering nog met nadere voor-
stellen ten aanzien van de wetgeving met betrekking tot de AOW 
komt? Deze leden wensten hieromtrent nog op te merken, dat het niet 
alleen verwanten behoeven te zijn, die in de letterlijke zin, de woning 
delen. Deze leden verbaasden zich zeer over het antwoord van de 
regering ten aanzien van hun voorbeeld van 3 samenwonende vriendinnen. 
Het was deze leden duidelijk dat 3 vriendinnen op grond van artikel 1 
derde lid ieder een ongehuwden uitkering ontvangen. Dat daarin geen 
verandering komt, als één der vriendinnen overlijdt, vonden deze leden 
juist. Maar hoe wil de regering dit uitleggen aan twee vriendinnen, nooit 
met z'n drieën gewoond, die op dezelfde voorwaarden samenwonen als 
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de eerder genoemde 3, maar die, omdat ze met z'n tweeën zijn, wel 
vallen onder art. 1 derde lid? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. onderschreven het standpunt 
van de regering dat in het buitenland wonende bejaarden onder dezelfde 
regels vallen als ingezetenen. De vraag blijft echter, hoe de regering dat 
kan controleren? Is het overmaken van 2 ongehuwden-uitkeringen naar 
één adres op zich voldoende aanleiding om de uitvoeringsgerechtigden te 
korten in hun uitkering? En hoe wil de regering aan buitenlandse instanties 
de werking van art. 1 derde lid uitleggen om eventueel nadere informatie 
te krijgen? 

De regering stelt dat: «de plaats waar de samenlevingsvorm bestaat, is 
voor de beoordeling van een samenlevingsverband niet van belang.» Dat 
betekent dus, zo dachten deze leden, dat, omdat ook in de AOW een 
termijn van 3 maanden geldt, voordat men als samenlevingsverband 
wordt aangemerkt, twee in Nederland alleenwonende bejaarden, die 
samen in het buitenland meer dan 3 maanden overwinteren gedurende 
bijvoorbeeld 1 jaar, steeds van uitkeringsbedrag wisselen. 

Deze leden wilden weten hoe het zal gaan met het uitkeringsrecht van 
mensen die na hun 65ste getrouwd zijn en recht hebben op een 70% 
uitkering ieder, vervolgens overlijdt een van beiden en de overblijvende 
partner hertrouwt of met een nieuwe partner gaat samenleven. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden nog graag een antwoord 
op hun eerdere vraag over deregulering en vereenvoudiging. 

Deze leden wilden weten waarom in dit wetsvoorstel geen omkering 
van bewijslast is opgenomen, zoals dat wel is gebeurd in de nieuwe 
Werkloosheidwet/Toeslagenwet. Vooral voor ongehuwd samenwonende 
bejaarden is dit van belang. Kunnen op dit punt in de toekomst voorstellen 
worden verwacht? 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen wat de kosten zouden zijn, in 
1986 (bij invoering per 4 oktober 1986) 1987 en structureel, van een 
alternatief waarbij de inkomensafhankelijke toeslag komt te vervallen en 
het «oude» AOW-systeem wordt gehanteerd, zoals door de leden van de 
WD-fractie is voorgesteld. 

De leden van de C.D.A.fractie hadden met waardering kennis geno-
men van de memorie van antwoord. 

Met betrekking tot de omschrijving van de leefvormen verwezen zij 
naar hun reactie op de memorie van antwoord over de Toeslagenwet. Zij 
achtten het van belang dat ook in de AOW een deugdelijke omschrijving 
in de wettekst zou worden opgenomen. Ook al realiseerden zij zich dat de 
subjectieve elementen die, bij het begrip partner, het gelijkstellen van 
niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, onontkoombaar 
aanwezig zijn, niet geheel in de wettekst zullen zijn neer te leggen. Door 
de wetsbehandeling en de reeds aanwezige jurisprudentie zullen deze 
begrippen toch worden «gekleurd». 

Deze leden konden er begrip voor opbrengen dat enige duurzaamheid 
van het samenwonen van belang is en dat daarvoor een termijn van drie 
maanden is gekozen, analoog aan de ABW. Welke situatie ontstaat echter 
indien de samenwoning wordt afgebroken, kort na het verkrijgen van de 
AOW-toeslag door de niet 65-jarige partner? Raakt deze partner dan 
zijn/haar «AOW» weer kwijt? En hoe wordt gehandeld in het geval de 
(boven) 65-jarige partner overlijdt, terwijl de overblijvende partner 
beneden 65 jaar een AOW-toeslag ontvangt? 

Deze leden waren enigszins getroffen door de opmerkingen op bladzijde 
4 van de memorie van antwoord, over de controle op het verstrekken van 
de AOW-uitkering aan buiten Nederland wonende ouderen. Vooral nu het 
ook aankomt op niet-gehuwden, die als gehuwden en echtgenoten worden 
aangemerkt en er bovendien een toeslag wordt verstrekt die inkomensaf-
hankelijk zal zijn, zal controle op de verstrekte gegevens toch zeker ook in 
deze «buitenlandse» gevallen niet misplaatst zijn. De aangeduide passage 
wekt de indruk van overmacht en gelatenheid. Dat nu zouden deze leden 
ten zeerste betreuren. 
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De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Deze leden wensten in dit 
eindverslag nog eens nadrukkelijk vast te stellen dat ook zij van mening 
waren dat alle AOW-ers die duurzaam een gemeenschappelijke huishou-
ding voerden, gelijk dienden te worden behandeld. Deze leden verschilden 
slechts met het kabinet van mening over de wijze waarop dat dient te 
gebeuren. De gewijzigde, inkomensafhankelijke, AOW heeft, aldus deze 
leden grote bezwaren. Zij waren in het voorlopig verslag al ingegaan op 
deze bezwaren. Gegeven het feit dat deze bezwaren zich uitsluitend 
voordoen bij de categorie gehuwden, leek het deze leden niet voor de 
hand liggend de gelijke behandeling zo in te vullen dat ook ongehuwden 
die gezamenlijk duurzaam een huishouding voeren, het slachtoffer 
worden van de gehuwden-situatie. De leden van de V.V.D.-fractie 
meenden het onderhavige wetsvoorstel niet te kunnen steunen, indien het 
gehuwden-regime blijft, zoals het is (na de overgangstermijn). Deze leden 
hadden voorkeur voor het regime zoals dat tot op dit moment geldt, nl. 
een AOW-pensioen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (70% of 
100% van het min. loon) zonder een toeslag die inkomensafhankelijk is. 
Indien een dergelijk regime kan worden gerealiseerd, vervallen de 
bezwaren die deze leden hadden tegen het huidige voorstel. 

Daarnaast wensten deze leden te vernemen wat het kabinet vindt van 
de gedachte alle 65-plussers ongeacht de aanwezigheid van een jongere 
partner met inkomen tenminste een AOW-alleenstaandenuitkering toe te 
kennen. 

Aanvullende pensioenproblematiek 

De leden van de C.D.A.-fractie, hier aan het woord, waren enigszins 
verbaasd over het antwoord op hun vraag over de problemen van de 
aanvullende pensioenregelingen. De opmerking dat het hier gaat om de 
vraag of de aanvullende regeling moet compenseren dat in de AOW een 
ongerechtvaardigd voordeel komt te vervallen, had hun bevreemd. 
Hoewel de AOW, qua systematiek, anders wordt opgezet, houdt dit niet 
in dat in de tot nu toe gehanteerde systematiek gesproken kan worden 
van een ongerechtvaardigd voordeel. Bovendien doelden zij in het 
voorlopig verslag op het feit dat de AOW met toeslagen tevens zal gelden 
voor ongehuwd samenwonende partners, zowel van verschillend als gelijk 
geslacht, terwijl deze personen tot nu toe in de AOW als alleenstaanden 
worden aangemerkt. Welke extra complicaties levert dat gegeven op voor 
de aanvullende pensioenregelingen, zo wilden zij vernemen. 

Financiële gevolgen 

Met betrekking tot de financiële gevolgen wilden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie weten op welke termijn de regering de besparing van 190 
miljoen denkt te bereiken. 

Voor wat betreft de uitvoeringskosten verwezen deze leden naar het 
door hun gestelde in het voorlopig verslag en eindverslag over de nieuwe 
Werkloosheidswet. Uitvoerige beantwoording daarvan wachten zij nog 
steeds af. 

Ten aanzien van de gegevens van het Woning-behoefteonderzoek 1 981 
(WBO), waarop de memorie van antwoord uitvoerig ingaat, wordt 
gesteld dat het in het bijzonder in deze leeftijdsgroep niet onaannemelijk is 
dat een groot aantal personen bij enquêtering niet bereid is toe te geven 
dat zij samenwonen, om wat voor reden dan ook. Hoe dient de verwachting 
dan te zijn ten aanzien van de in dit wetsvoorstel voorziene gelijke 
behandeling, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie. Is de situatie 
onderkend, waarin ongehuwd samenwonende partners willens en wetens 
geen beroep doen op de toeslag, waarop zij (misschien korte tijd) wel 
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recht zouden hebben, om op een later tijdstip voor een ongehuwden-
pensioen in aanmerking te kunnen komen, c.q. niet als partners beschouwd 
wensen te worden? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Hordijk 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 258, nr. 8 5 


