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1. Algemeen 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de inhoud van het 
voorlopig verslag op het voorliggende wetsvoorstel. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben op grond van een 
drietal overwegingen onoverkomenlijke bezwaren tegen het voorstel tot 
wijziging van de Algemene Ouderdomswet (AOW) betreffende een 
gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten. 
Deze leden wijzen in de eerste plaats op de grote uitvoeringsproblemen 
die zouden bestaan bij de uitvoering van de AOW en zouden zijn veroorzaakt 
door de recente wijzigingen, zoals de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in die wet. Afgezien van de inhoudelijke bezwaren die bij deze 
leden tegen het wetsvoorstel bestaan, dringen zij er met klem op aan 
vanwege de uitvoeringsproblemen dit voorstel in te trekken. Zij overwegen 
te bevorderen dat de behandeling wordt opgeschort. 

De inhoudelijke bezwaren van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
bestaan eruit, dat zij van mening zijn dat de wijze waarop de regering 
uitwerking geeft aan het beginsel van gelijke behandeling principieel 
onjuist is. Voorts stellen zij dat het voorstel in de praktijk onuitvoerbaar 
zou zijn. 

Met betrekking tot de problemen bij de uitvoering van de huidige AOW, 
waar ook de leden van de fractie van de V.V.D. op wijzen, merken wij het 
volgende op. De doorvoering per 1 april 1985 van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de AOW en de daarmee samen-
hangende splitsing van de lopende gehuwdenpensioenen in een mandeel 
en een vrouwdeel heeft inderdaad tot meer problemen in de uitvoering 
geleid dan aanvankelijk werd voorzien. Met name in de gevallen, waarin 
sprake is van een combinatie van AOW-pensioen met een aanvullend 
pensioen van de overheid of van een bedrijfs- of ondernemingspensioen-
fonds zijn tijdelijke aansluitingsproblemen ontstaan. Ook heeft de 
hoeveelheid van de werkzaamheden verbonden aan de wijziging per 1 
april 1985 geleid tot achterstanden binnen een aantal sectoren bij de 
uitvoeringsorganen. Naar mij evenwel van die zijde is verzekerd zijn de 
aansluitingsproblemen zo goed als opgelost en valt ook niet te verwachten 
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dat er zich nu nog nieuwe problemen op dit vlak zullen voordoen. Ook 
zullen de achterstanden die hier en daar zijn ontstaan binnen afzienbare 
tijd zijn ingehaald. De uitvoeringsorganen hebben hiervoor de nodige 
maatregelen getroffen. Gezien het vorenstaande menen wij dan ook niet 
op het verzoek van de leden van de fractie van de P.v.d.A. tot intrekking 
dan wel opschorting van het wetsvoorstel te moeten ingaan. 

De leden van de P.v.d.A. fractie ondersteunen hun opvatting met enige 
problemen uit de praktijk. De relatie met de Ziekenfondswet, de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW), waarop deze leden met name doelen, zou niet duidelijk zijn en 
aanleiding geven tot aansluitingsproblemen. 

In de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 11 oktober 
1985 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 258, nr. 4) zijn wij 
evenwel uitvoerig op de gevolgen van de aangepaste AOW voor de 
voornoemde wetten ingegaan. Voor wat betreft de AAW is daarin 
aangegeven hoe de AOW en AAW zich tot elkaar verhouden naar gelang 
het recht op ouderdomspensioen is ontstaan in de periode tot 1 januari 
1985, tussen 1 januari 1985-1 april 1985, 1 april 1985-1 april 1 988 of 
daarna. De effecten op de hoogte van de AAW-uitkering laat naar onze 
mening aan duidelijkheid niets te wensen over. Ons hebben dan ook geen 
signalen bereikt dat de hierop betrekking hebbende maatregelen niet of 
niet tijdig konden worden uitgevoerd. Een en ander staat uiteraard geheel 
los van het feit, dat niet iedereen met deze effecten heeft kunnen instem-
men. De brief waarop de leden van de P.v.d.A. fractie wijzen is bijvoorbeeld 
een protest tegen toepassing van de anticumulatiebepaling van artikel 36, 
tweede lid, AAW, zoals dat artikel luidde vóór de totstandkoming van de 
Wet van 28 maart 1985, Stb. 180, tot gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de AOW. 

In het geval van de heer J. de Graaf te Emmen betrof het een situatie 
dat over de maanden januari tot en met maart 1985 de man een AAW-
uitkering ontving, terwijl zijn echtgenote op 1 april 1985 alsnog met 
terugwerkende kracht over dezelfde periode een AOW-gehuwdenpensioen 
en een volledige, ongetoetste toeslag kreeg toegekend. Terecht paste het 
GAK de voornoemde anticumulatiebepaling toe en vorderde de te veel 
betaalde AAW-uitkering terug. Het tijdstip van de terugvordering is 
derhalve niet bepaald door een te late reactie van het GAK, maar door het 
feit dat eerst na 1 april 1985 het recht op ouderdomspensioen voor de 
gehuwde vrouw op basis van de wettelijke regeling kan worden vastgesteld. 
Voor de goede orde delen wij de leden van de P.v.d.A. fractie nog mede, 
dat deze kwestie ook nog is voorgelegd aan de Klachtencommissie van 
de Sociale Verzekeringsraad om na te gaan of de terugvordering op 
correcte wijze heeft plaatsgevonden. 

Een soortgelijke situatie is denkbaar met betrekking tot de ROZ. Indien 
over eenzelfde periode bijstand en naderhand AOW-pensioen wordt 
verleend, is het wenselijk dat deze bijstand met later uit te betalen 
pensioentermijnen wordt verrekend. Artikel 25 van de AOW, dat in 1977 
in het kader van het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de sociale 
verzekeringswetten is totstandgekomen, biedt daartoe de mogelijkheid. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wensen voorts geïnformeerd te worden 
over de gevolgen van het vervallen van de anticumulatieregeling in de 
AAW voor de situatie dat de oudste echtgenoot een AOW-pensioen 
ontving. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat ook hierover ons geen 
misverstanden bij de uitvoeringsorganen bekend zijn. De pensioengerech-
tigde zal aanspraak maken op een gehuwdenpensioen alsmede een 
volledige toeslag, indien het recht daarop vóór 1 april 1988 is ontstaan. 
De AAW-uitkering zal worden uitbetaald voorzover deze de toeslag 
ingevolge de AOW overtreft. Indien voor het eerst op of na 1 april 1988 
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het recht op ouderdomspensioen is ontstaan, zal de pensioengerechtigde 
naar alle waarschijnlijkheid niet in aanmerking komen voor een toeslag. 
Vanaf de laatstgenoemde datum zal immers de toeslag ten behoeve van 
de jongere echtgenoot van de pensioengerechtigde afhankelijk van de 
inkomsten van die echtgenoot - in dit geval een AAW-uitkering - worden 
verleend. Deze echtgenoot zelf zal een AAW-uitkering ontvangen op het 
minimumniveau voor een ongehuwde. 

Volgens de fractieleden van de P.v.d.A. zou bovendien onduidelijkheid 
bestaan over de hoogte van de overlijdensuitkering indien een gehuwde 
vrouw, die een AOW-pensioen en een toeslag ontvangt, overlijdt. Ook 
over deze situatie is ons niet gebleken dat er problemen in de uitvoering 
bestaan. Ingevolge artikel 18 van de AOW vindt na het overlijden nog een 
uitbetaling plaats van twee maandtermijnen van het ouderdomspensioen, 
zoveel mogelijk in een bedrag ineens. Het derde lid van artikel 18 sluit 
doorbetaling van de toeslag uit. 

Met betrekking tot de vragen mevrouw Ter Veld, gesteld op 11 oktober 
1985, kunnen wij u meedelen, dat de antwoorden u één dezer dagen 
zullen bereiken. 

Met betrekking tot het principiële punt van de gelijke behandeling 
wijzen de leden van de fractie van de P.v.d.A. de door de regering 
gekozen weg af. In hun visie moet de Algemene Bijstandswet de mini-
mumbehoeftefunctie vervullen. In het geval van ongehuwde bejaarden, 
die samenwonen met een partner, jonger dan 65 jaar, zou een beroep op 
de ABW moeten worden gedaan. Voorts stellen zij dat in het wetsvoorstel 
de omgekeerde weg wordt bewandeld door middels een schijnhuwelijksi-
tuatie van nu nog economisch niet afhankelijk geachte personen eerst 
economische afhankelijkheid te creëren en te beschermen om deze 
afhankelijkheid daarna weer voor huwelijkse en niet-huwelijkse leefvormen 
terug te dringen. Zij achtten die weg niet begaanbaar. Met betrekking tot 
deze opmerkingen, willen wij verwijzen naar de memorie van antwoord op 
het wetsvoorstel met betrekking tot de Toeslagenwet, waar op deze 
materie uitvoerig wordt ingegaan. 

De hier aan het woord zijnde leden vinden verder de omschrijving voor 
de verschillende leefvormen, zoals ook verwoord in de betreffende notitie 
en in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel niet voldoende 
sluitende redeneringen. Zij sluiten zich aan bij de kritiek van de Raad van 
State op dit punt dat de wetstekst zelve in een deugdelijke omschrijving 
dient te voorzien en dat dit niet bij nadere regeling kan gebeuren. 

Ook hierbij willen wij verwijzen naar hetgeen omtrent de omschrijving 
van de criteria is gesteld in de memorie van antwoord op de Toeslagenwet. 
De daarin ontwikkelde andere benadering is zonder meer ook toepasbaar 
voor de AOW. Daar is ook aangegeven dat toepassing van een dergelijk 
systeem in de AOW ertoe zal leiden, dat voor degenen, die duurzaam een 
gezamenlijke huishouding voeren, het pensioen zou moeten worden 
teruggebracht van 70% tot 50%. 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%. 

De leden van de P.v.d.A. fractie willen vervolgens graag weten hoe het 
kabinet denkt om te gaan met de termijn van samenwoning of samenleving 
alvorens men als zodanig kan worden aangemerkt. De voorstellen met 
betrekking tot de Toeslagenwet gaan - in samenhang met de werking van 
de ABW - uit van een termijn van drie maanden. Uit oogpunt van consis-
tentie in het sociale zekerheidsbeleid bestaan bij ons geen voornemens in 
de AOW een andere termijn te hanteren. 
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Dezelfde leden wijzen erop dat het samenwonen van mensen met een 
of meer anderen niet alt i jd is gebaseerd op dezelfde overwegingen als 
een huweli jk. Ze geven als voorbeeld drie oudere vriendinnen, die 
samenwonen. Wat zijn de gevolgen als één van hen overli jdt, verandert er 
iets in de uitkeringssituatie indien zij voorheen alleen pleegden te wonen, 
zo vragen zij zich af. 

De voorgestelde begripsomschri jv ing van artikel 1, derde l id, van de 
A O W sluit de gelijkstell ing van een dergeli jke samenlevingsvorm met het 
huwelijk uit. In deze situatie moeten naar onze mening de vriendinnen 
allen als ongehuwd worden aangemerkt. Hierin komt geen verandering 
indien één van hen overli jdt. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen zich voorts af hoe pensioenge-
rechtigden die in het buitenland verbli jven onder de werking van de wet 
worden gebracht. Deze leden denken hierbij ook aan degenen die de 
verzekering ingevolge de A O W en A W W vrijwil l ig hebben voortgezet. 
Betekent het feit dat controle op deze groep niet mogeli jk is, dat zij buiten 
de wet vallen, zo redeneren zij verder. 

Naar aanleiding hiervan merken wi j op dat degenen die in het buitenland 
verbli jven naar onze mening op dezelfde wijze moeten worden behandeld 
als de hier te lande wonende personen. Ook de huidige regeling met 
betrekking tot de vri jwil l ige voortzett ing van de verzekering beoogt, dat 
de vri jwi l l ig verzekerden voor het recht op ouderdomspensioen en voor 
de verpl icht ing tot premiebetal ing niet in gunstiger omstandigheden 
mogen verkeren als ingezetenen. Aanvaarding van dit ui tgangspunt 
omvat dan uiteraard ook de geli jkstell ing van ongehuwd samenwonenden 
met gehuwden. Wi j zien geen aanleiding om reden van controle thans 
hierop een uitzondering te maken. Ook ti jdens de behandeling van het 
wetsontwerp met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen werden geen redenen gezien de inkomensafhankeli jke toeslag 
niet in het buitenland betaalbaar te stellen. Samenwonenden in het 
buitenland moeten derhalve aan dezelfde voorwaarden voldoen. In 1984 
werden overigens ruim 64 000 ouderdomspensioenen in het buitenland 
uitbetaald, terwij l ruim 13 0 0 0 personen van de vri jwil l ige premiebetal ing 
hebben gebruik gemaakt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wil len graag weten hoe het 
kabinet denkt om te gaan met de situatie van overwinter ing van bejaarden 
in warmere landen. 

Deze situatie verschilt ons inziens niet wezenlijk van die van de permanent 
in Nederland of het buitenland wonende personen. De plaats waar de 
samenlevingsvorm bestaat, is voor de beoordeling van een samenlevings-
verband niet van belang. 

Het heeft de leden van de fractie van de P.v.d.A. verbaasd dat in de 
memorie van toel icht ing geen afzonderli jke paragrafen zijn opgenomen 
met betrekking tot de deregulering en de uitvoeringsorganisatie. Op twee 
punten wensen zij een nadere motiver ing. 

Met betrekking tot de stelling dat een wereldwi jde controle-organisatie 
moet worden opgezet, merken wi j op, dat ten aanzien van in het buitenland 
wonende betrokkenen geconstateerd moet worden dat het uitvoeringsor-
gaan in hoge mate afhankelijk zal zijn van de informatie die de betrokkenen 
zelf verstrekken. Dat is nu reeds het geval met betrekking tot gegevens 
over de hoogte van het in het buitenland genoten inkomen dat van belang 
is voor de hoogte van de te betalen (vrijwill ige) premie en later voor het 
recht op een toeslag voor een jongere partner. Een uitgebreide controle is 
uiteraard niet mogelijk. Dit is evenwel een logische consequentie van de 
keuze om het Nederlandse AOW-stelsel ook in bepaalde gevallen in het 
buitenland toe te passen. Het hanteren van de andere regels voor niet in 
Nederland wonenden zou leiden tot in bepaalde gevallen gunstiger 
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positie dan voor in Nederland wonenden, hetgeen naar onze mening niet 
aanvaardbaar is. 

Voorts stellen deze leden dat ca. 50 000 samenwonende bejaarden 
zouden moeten worden opgespoord en geregistreerd en dat daarvoor een 
controlesysteem zou moeten worden opgezet. Hierbij tekenen wij aan, 
dat het - zoals uit de memorie van toelichting blijkt - niet gaat om 
50000, doch om 25 000 gevallen. In de structurele situatie (zoals bekend 
gaat het niet om lopende gevallen) zullen deze gevallen zich veelal eerst 
melden bij het uitvoeringsorgaan met het verzoek om een toeslag voor de 
jongere partner. Zonder tegenbericht kan het uitvoeringsorgaan er van 
uitgaan dat die situatie zich ook voortzet wanneer beide partners de 
65-jarige leeftijd hebben bereikt. In situaties waarbij eerst nadat beide 
partners 65 jaar zijn, een duurzaam samenlevingsverband wordt aange-
gaan, zal het uitvoeringsorgaan in de eerste plaats afhankelijk zijn van de 
mededeling van de betrokkenen zelf, die overigens wettelijk verplicht zijn 
dergelijke wijzigingen in hun situatie te melden. Wanneer een duurzaam 
samenlevingsverband wordt verbroken ligt het voor de hand, dat dan ook 
de betrokkenen het initiatief nemen om daarvan melding te doen, 
aangezien dat immers leidt tot financieel voordeel. Uiteraard zal - steek-
proefgewijs - een controle moeten worden verricht op de juistheid van de 
gedane mededelingen. De tariefgroepindeling voor de belasting kan 
hierbij een belangrijke indicatie zijn. Hoewel het thans niet mogelijk is een 
exacte opgave te geven van de met dit wetsvoorstel gepaard gaande 
uitvoeringskosten, menen wij, gelet op het vorenstaande, dat deze niet 
onevenredig hoog zullen zijn. 

De leden van de CD.A-fractie stellen dat hun bijdrage moet worden 
gezien als aanvulling op en uitwerking van datgene wat zij reeds in het 
voorlopig verslag betreffende de Werkloosheidswet hadden opgemerkt < 
omtrent de onderhavige gelijkstelling en van hun bijdrage in het mondeling 
overleg over de notitie leefvormen. Deze leden achten het vervolgens een 
goede zaak dat nu ook in de sociale zekerheid op officiële wijze de lijn van 
gelijkschakeling van gehuwd en ongehuwd samenwonenden wordt 
doorgetrokken en formeel, op gelijkluidende wijze, in de diverse wetten 
wordt vastgelegd. Zij vinden dit een heel goede zaak, uit oogpunt van 
billijkheid en rechtvaardigheid. 

Het verheugt ons dat deze leden van harte onderschrijven dat ook in de 
AOW door middel van dit wetsvoorstel deze gelijke behandeling wordt 
gerealiseerd. Een belangrijk deel van hun opvattingen en vragen omtrent 
de onderhavige gelijkstelling hebben deze leden ingebracht in het 
voorlopig verslag op de Toeslagenwet. Naar aanleiding van hun verzoek 
om die inbreng tevens te beschouwen als een inbreng betreffende dit 
voorstel tot wijziging van de AOW, merken wij op, daarmee bij de 
memorie van antwoord op de Toeslagenwet rekening te zullen houden. 

Met genoegen constateren wij dat deze leden onze opvatting onder-
schrijven om de onderhavige gelijkstelling van gehuwd en ongehuwd 
samenwonenden te realiseren nog voordat de inkomensafhankelijkheid 
van de toeslag in de AOW van kracht wordt. Dit geldt evenzeer voor onze 
keuze om de toeslag in het kader van de AOW in die wet zelf te regelen 
en niet in de Toeslagenwet. 

De leden van de fractie van de V V D . zijn in zijn algemeenheid van 
mening dat de minimumbehoefte van gehuwden niet verschilt met die 
van ongehuwden, die behoren tot een samenlevingsverband dat wordt 
gekenmerkt door een duurzame gemeenschappelijke huishouding en 
daarom als een economische eenheid is aan te merken. Deze leden 
stellen vervolgens dat zij de grootst mogelijke problemen hebben met het 
ingevoerde systeem van inkomensafhankelijke toeslagen in de AOW. Zij 
menen dat nu zij het inkomensafhankelijke regime voor gehuwden 
hadden afgewezen, de regering in redelijkheid niet kan verwachten dat 
deze leden het onderhavige wetsvoorstel kunnen steunen. 
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Naar aanleiding hiervan merken wij op, deze redenering niet geheel te 
kunnen volgen. Het feit dat het algemene uitkeringsregime in de AOW 
niet overeenkomt met hetgeen deze leden als wenselijk achten, behoeft 
naar onze mening niet in de weg te staan een gelijkstelling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden voor te staan. Dit geldt te meer omdat 
deze leden zelf erkennen dat de minimumbehoefte in die situaties niet 
verschilt. 

Wat betreft de opmerkingen van deze leden over de problemen bij de 
uitvoeringsorganen willen wij verwijzen naar hetgeen wij hiervoor naar 
aanleiding van opmerkingen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
hebben opgemerkt. Ook het feit, dat de opbrengst van de voorgestelde 
maatregelen slechts beperkt is, is in onze opvatting geen reden om af te 
zien van een verdere behandeling van dit wetsvoorstel. 

De leden van de fractie van D'66 wijzen het voorliggende wetsvoorstel 
af. Zij zijn voorstander van een AOW die voor alle rechthebbenden 
ongeacht hun burgerlijke staat en leefvorm gelijk is. Op die grond moet 
naar hun mening gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met 
gehuwden betekenen dat gehuwden dezelfde rechten verkrijgen als 
ongehuwd samenwonenden, en niet andersom. 

De leden behorende tot de fractie van de SGP. vinden dat het voortbe-
staan van de bevoordeling van de ongehuwd samenwonenden een 

» ongeoorloofde premie is op buitenechtelijke samenlevingsvormen. Toch 
hebben zij op grond van hun principiële overtuiging grote moeite met de 
beoogde gelijkstelling. Desgevraagd en mede naar aanleiding van een 
opmerking van het lid van de R.P.F, fractie delen wij nogmaals mede, dat 
uitsluitend het feit, dat er tussen de diverse samenlevingsverbanden geen 
verschillen in draagkracht en minimumbehoefte bestaan, aanleiding is tot 
de onderhavige voorstellen. 

Het stemt het lid van de G.P.V.-fractie tot tevredenheid dat thans wordt 
voorgesteld om een einde te maken aan de ongerechtvaardigde bevoor-
deling van ongehuwd samenwonenden bejaarden en van bejaarden die 
na hun 65ste jaar zijn getrouwd boven bejaarden die al voor hun 65ste 
jaar zijn getrouwd. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vraagt zich vervolgens af of het nodig is 
dat een overgangsregeling wordt getroffen voor mensen zonder aanvullend 
pensioen, die op grond van dit wetsvoorstel in hun inkomen zullen 
terugvallen. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat alle ongehuwde bejaarden, 
die reeds vóór de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen recht op 
ouderdomspensioen hebben krachtens een overgangsbepaling door deze 
voorstellen er materieel niet op achteruit zullen gaan. Deze overgangsbe-
paling is niet van toepassing op degenen die eerst na de inwerkingtreding 
aanspraak op ouderdomspensioen kunnen maken. Van een terugval in 
pensioen kan immers bij hen geen sprke zijn. 

Het lid van de R.P.F, fractie kan zich in hoofdlijnen verenigen met de 
strekking van het voorliggende wetsvoorstel. Hij kan billijken, dat het 
kabinet een integrale benadering van deze problematiek voorstaat. Hij 
spreekt daarbij de hoop uit, dat die integrale benadering niet tot vertraging 
in de afhankeling van dit wetsvoorstel zal leiden. 

2. Aanvullende pensioenproblematiek 

Leden van de fracties van de P.v.d.A., V.V.D. en R.P.F, vragen naar de 
stand van zaken op het punt van de aanpassing van de aanvullende 
pensioenregelingen aan de invoering van de gelijke behandeling van 
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mannen en vrouwen in de AOW. Op grond van de tot nu toe aan ons 
beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat sociale partners 
snel overeenstemming bereikt hebben over de wijze van aanpassing en 
wel in dier voege dat waar in het reglement werd gesproken over het 
AOW-pensioen voor gehuwden die formulering is gewijzigd in 
tweemaal het AOW-pensioen voor gehuwden. De invoering van de gelijke 
behandeling in de AOW leidt alsdan dus niet tot een wijziging van het 
bedrag van de franchise of de inbouw en dus evenmin tot een wijziging 
van het bedrag van het aanvullend pensioen. Een en ander betekent - dit 
in antwoord op vragen van de leden van de V.V.D.-fractie - dat bij de 
invoering van inkomensafhankelijke toeslagen het gezinsinkomen in 
vergelijking met de oude situatie tijdelijk lager kan uitvallen. Sociale 
partners hebben dus gekozen voor een regeling waarin het totale pensi-
oeninkomen in de structurele situatie, d.w.z. wanneer beide echtgenoten 
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, gelijk blijft. 

De leden van de CD.A-fractie vragen of de regering de problemen van 
de aanvullende pensioenregelingen niet onderschat. Huns inziens ligt de 
problematiek nu anders dan bij de invoering van de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW. Wij zijn van mening dat dit niet zo 
behoeft te zijn. De vraag waarop de aanvullende pensioenregelingen een 
antwoord moeten formuleren, is in feite geen andere dan de volgende: 
moet de aanvullende regeling comenseren dat in de AOW een ongerecht-
vaardigd voordeel komt te vervallen7 Overigens, op de opmerking van 
deze leden dat de termijn van aanpassing korter is dan die met betrekking 
tot de aanpassing aan de invoering van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de AOW, willen wij opmerken dat de onderhavige 
operatie reeds bij de invoering van de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen is aangekondigd. De nog resterende termijn van ongeveer twee 
jaar lijkt ons trouwens, mede gelet op de snelheid waarmee is gereageerd 
op artikel XVI van de Wet van 28 maart 1985, Stb. 180, ruim voldoende. 

Naar aanleiding van de passage in de memorie van toelichting over de 
verantwoordelijkheid van de overheid voor de consequenties van de 
aanvullende pensioenen van de onderhavige wetswijziging wijzen de 
leden van de V.V.D.-fractie nog eens op het feit dat de AOW moet 
kunnen fungeren als basis in pensioenregelingen. 

Wij hechten eraan op te merken dat de AOW weliswaar fungeert als 
basis voor aanvullende regelingen, maar dat dit niet mag betekenen dat 
de vormgeving van de AOW daardoor wordt bepaald. 

Van de zijde van de leden van de fracties van het C.D.A. en van de S.G.P. 
is gevraagd naar het tijdstip van indiening van een wetsvoorstel tot aanpas-
sing van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet aan de onderhavige wijzi-
ging van de AOW. In dit verband mogen wij verwijzen naar het wets-
voorstel tot invoering van het franchisesysteem (19 309), waarin tevens de 
onderhavige materie is geregeld en wel in die zin, dat de ABP-wet de 
AOW volgt voor wat betreft de gelijkstelling van ongehuwd samenwonen-
den met gehuwden. Dit betekent onder meer dat de ambtelijke pensioen-
regeling geen compensatie biedt voor het feit dat ongehuwd samenwo-
nenden gezamenlijk minder AOW gaan ontvangen dan voorheen. 

3. Financiële gevolgen 

De leden van de fractie van het C.D.A. memoreren dat, zoals in de 
memorie van toelichting wordt aangegeven, uit onderzoeksgegeven naar 
voren komt dat er in 1981 naar schatting 50000 niet-gezinshuishoudens 
zijn, meestal bestaande uit twee personen, waarvan het hoofd ouder is 
dan 64 jaar en dat van deze 50000 niet-gezinshuishoudens in ongeveer 
12 000 gevallen het hoofd zelf te kennen gaf samen te leven met een 
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vaste partner. Deze leden vragen zich af op grond waarvan de regering 
dit aantal van 1 2 000 niet-gezinshuishoudens heeft verhoogd tot 
25 000. 

Basis voor de berekeningen van de regering zijn gegevens uit het 
woningbehoefte-onderzoek 1981. Bedacht moet daarbij worden dat 
het WBO zijn gegevens ontleend aan enquêtes, hetgeen tot gevolg heeft 
dat het materiaal aanzienlijk kritischer behandeld, c.q. gebruikt moet 
worden dan materiaal dat op meer objectieve wijze is verzameld (zoals 
b.v. bevolkings- of inkomensstatistieken van het CBS). Uit het WBO 
kwamen eerder genoemde aantallen naar voren. Wij achten het echter 
uiterst onwaarschijnlijk dat van de ca. 50000 niet-huishoudens met een 
hoofd dat ouder is dan 64 jaar in slechts 25% van de gevallen sprake 
is van samenwoning zonder familiale banden en in 75% van de gevallen 
van samenwoning met naaste verwanten. Voeg daaraan toe dat het met 
name in deze leeftijdsgroep niet onaannemelijk is dat een groot aantal 
personen bij enquêtering niet bereid zijn om toe te geven dat zij samen-
wonen, om wat voor reden dan ook, dan lijkt het acceptabel het aantal 
van 12 000 niet-huishoudens op te hogen voordit element van non-respons. 
Hoe groot deze ophoging dient te zijn is uiteraard arbitrair. Toch menen 
wij met de aanname, dat in 25 000 gevallen sprake is van een samnwo-
ningsrelatie zonder familiale banden, een redelijke benadering te geven 
van de feitelijke situatie. Wij worden hierin gesterkt door het feit dat deze 
aanname vrijwel overeenstemt met de aantallen zoals deze door de SER 
in zijn advies worden gebruikt. Het SER-advies gaat uit van 34400 
samenwonende personen waarbij beide partners ouder zijn dan 64 jaar. 
Dit komt overeen met 1 7 200 relaties. Daarnaast neemt het advies aan 
dat er nog 8600 personen zijn, ouder dan 64 jaar, die samenwonen met 
een partner jonger dan 65 jaar1. Beide groepen opgeteld komt de SER tot 
25 800 samenwoningsrelaties, hetgeen nagenoeg overeenkomt met de 
door ons gehanteerde veronderstellingen. 

Vervolgens informeren de leden van het C.D.A. naar de termijn waarop 
gerekend wordt met deze 25 000 gevallen alsmede of daarbij reeds 
rekening is gehouden met het gegeven dat gehuwde en ongehuwde 
samenwonende partners ook in het kader van de AOW gelijk worden 
gesteld. Hoewel betreffende 25 000 gevallen nu reeds in het A0W-
bestand voorkomen is het niet zo dat allen direct effect ondervinden van 
het onderhavige wetsontwerp. Het zijn met name de circa 8000 relaties 
waarin slechts één der partners ouder is dan 64 jaar, die direct effect van 
dit wetsontwerp ondervinden. Voor het overige heeft deze wijziging in de 
AOW enkel effect voor de nieuwe instroom in de AOW. Dientengevolge 
zal het naar verwachting tien a vijftien jaar duren alvorens de structurele 
situatie is bereikt. Bij al deze beschouwingen is geen rekening gehouden 
met eventuele gedragsreacties van de samenwonende bejaarden. Zo 
deze er al zullen zijn, is het onduidelijk in welke richting deze reacties 
zullen optreden. 

In antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de S.G.P. 
deel ik nog mede dat een exact inzicht in de precieze aantallen op dit 
moment niet bestaat. Er kan slechts uitgegaan worden van de benadering 
zoals deze in de memorie van toelichting is gegeven en welke is gebaseerd 
op betrekkelijk spaarzame gegevens van het CBS en nader is toegelicht in 
vorenstaande antwoorden op vragen van de leden van de fractie van het 
CDA. Indien de betreffende categorieën door de Sociale Verzekeringsbank 
bij de uitvoering apart worden geregistreerd moet het echter mogelijk 
zijn, op termijn, een meer gefundeerd inzicht te geven in het aantal van 
de onder dit wetsontwerp vallende bejaarden. 

Met betrekking tot de in de memorie van toelichting gepresenteerde 
' SER, Advies gelijke behandeling in de bedragen vragen de leden van de fractie van het C.D.A. of de meeruitgaven 
AOW, biz. 36/37 in 1986 ad f 30 min, evenals de structurele besparing van f 190 min., 
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gebaseerd is op het aantal van 25 000 samenlevingsrelaties. Deze vraag 
kan ten dele bevestigend worden beantwoord. Zoals ook uit de memorie 
van toelichting blijkt, komt de structurele besparing van f 190 min. voor 
f 125 min. tot stand door de effecten van dit wetsontwerp voor de 
eerdergenoemde 25 000 samenlevingsrelaties en voor f65 min. doordat 
gehuwden welke nu nog, conform artikel 9, lid 7, AOW, beide een 
70%-uitkering ontvangen in het vervolg beiden een 50%-uitkering gaan 
ontvangen. 

Ook het bedrag van f30 min. heeft betrekking op deze twee groepen 
van bejaarden. Ten gevolge van de overgangsbepalingen zoals neergelegd 
in artikel II van het onderhavige wetsontwerp ondervinden alleen nieuwe 
gevallen nadeel van het betreffende wetsontwerp. De ongeveer 8000 
samenlevingsrelaties waarbij slechts één der partners ouder is dan 64 
jaar hebben echter wel direct voordeel van de wijziging. Mede ten 
gevolge van de overgangsregeling met betrekking tot de inkomensafhan-
kelijkheid van de toeslagen, ontvangen zij allen een volledige ongetoetste 
toeslag. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen voor 1986, 
uitgaande van invoering per 1 mei, naar raming f35 min. Aangezien echter 
gedurende 1986 ook nieuwe instroom in de AOW zal optreden zowel van 
samenwonenden die beide ouder zijn dan 64 jaar als van bejaarden die 
eerst huwen nadat beiden reeds 65 jaar of ouder zijn, zal met betrekking 
tot deze groepen reeds in 1986 een geringe besparing ad f 5 min. 
optreden. De geraamde meeruitgaven voor 1986 bedragen per saldo f30 
min. en zijn dus evenals de structurele opbrengst van f 190 min. ten dele 
gebaseerd op de eerder genoemde 25 000 gevallen. 

Het lid van de R.P.F, fractie vraagt tenslotte met welk bedrag de 
opbrengst van het onderhavige wetsontwerp zou stijgen indien ook «oude 
gevallen» binnen drie jaar onder de werking van de wet zouden worden 
gebracht. In antwoord hierop kan worden medegedeeld dat de structurele 
opbrengst hier uiteraard niet door wordt beïnvloed. Wel is het zo dat 
structurele opbrengst aanmerkelijk eerder wordt gerealiseerd. Ook de 
opbrengst voor 1986 kan hierdoor worden beïnvloed. In welke mate is 
echter grotendeels afhankelijk van de vormgeving van een dergelijke 
driejaarstermijn en kan dan ook niet nader worden aangegeven. 

4. Artikelen 

De leden van de CDA.f ract ie stellen nog enige vragen met betrekking 
tot artikel 1, vierde lid, van de AOW, zoals dat onderdeel ingevolge het 
onderhavige wetsvoorstel zou moeten luiden. Voor onze antwoorden willen 
wij verwijzen naar hetgeen hierover is opgemerkt in de memorie van 
antwoord bij het voorstel van de Toeslagenwet naar aanleiding van de 
vragen van deze leden over artikel 1, vierde lid van dat wetsvoorstel. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt om een verduidelijking van de 
redenen waarom het uiteindelijke pensioenresultaat van een AOW-gerech-
tigde lager kan uitkomen dan zijn of haar ongehuwdenpensioen. Het 
wetsvoorstel betekent voor een ongehuwde pensioengerechtigde, die 
samenwoont, dat zijn of haar ongehuwdenpensioen (70%) wordt omgezet 
in een ouderdomspensioen voor een gehuwde (50%) en een toeslag 
(maximaal 50%). De hoogte van de toeslag is - in de structurele situatie -
afhankelijk van de inkomsten van de samenwonende partner, voor zolang 
deze de 65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt en zijn of haar niet-verze-
kerde jaren of schuldige nalatigheid in de premiebetaling. De korting op 
de toeslag vanwege de niet-verzekerde jaren, schuldige nalatigheid en de 
eigen inkomsten - indien althans het recht op ouderdomspensioen 
ingevolge een overgangsregeling op of na 1 april 1988 is onstaan - kan 
ertoe leiden dat het uiteindelijke pensioenresultaat onder het ongehuw-
denniveau uitkomt. Om dit te voorkomen kan de ongehuwde pensioenge-
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rechtigde, die reeds voor de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen een 
ongehuwdenpensioen ontving, aan dat pensioen de voorkeur blijven 
geven. 

Voorts wil dit lid weten op welk moment wordt aangenomen dat een 
samenlevingsverband is verbroken. Het bestaan van een samenlevings-
verband zal telkens moeten worden beoordeeld aan de hand van de 
geldende criteria van met name de gezamenlijke huishouding. Zo mag 
naar onze mening uit een apart feitelijk woonadres, dat het lid van de 
R.P.F.-fractie als voorbeeld noemt, worden afgeleid dat een gezamenlijke 
huishouding ontbreekt, mits op dat adres ook daadwerkelijk wordt 
gewoond en geleefd. 

Tenslotte vraagt het R.P.F, fractielid zich af of er geen ongelijke situatie 
bestaat ten opzichte van gehuwden, indien een ongehuwde pensioenge-
rechtigde zijn of haar ongehuwdenpensioen kan behouden en samenwoont 
met een partner die een gehuwdenpensioen ingevolge de AOW ontvangt. 
Het behoud van het ongehuwdenpensioen is bij wijze van overgangsmaat-
regel getroffen, omdat het ons ook rechtvaardig voorkomt dat bestaande 
rechten door nieuwe wetgeving niet worden aangetast. Het gaat overigens 
om een situatie die qua omvang geleidelijk minder zal worden. Tot slot 
delen wij u nog mede, dat bij nota van wijziging de datum van invoering 
zal worden aangepast aan artikel 71 van het voorstel van wet met 
betrekking tot de invoering van de stelselherziening. 

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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