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ALGEMEEN 

V Historisch overzicht 

1.1. Totstandkoming Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AA W) 

In het bij Koninkli jke boodschap van 27 december 1974 bij de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal ingediende wetsontwerp (gedrukte stukken nr. 
13 231), dat heeft geleid tot de op 1 oktober 1976 in werking getreden Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet (Stb 1975, 674) werd aanvankelijk de gehuw-
de vrouw uitgesloten van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze 
uitsluit ing sloot aan bij de opzet van de Algemene Ouderdomswet , (AOW). 
Ook aan de AOW kon en kan de gehuwde vrouw in het algemeen geen zelf-
standig recht op uitkering ontlenen. Bij de schrifteli jke en mondel inge behan-
deling van het ontwerp-AAW in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is het 
al dan niet toekennen van een zelfstandig recht op arbeidsongeschiktheidsuit-
kering aan de gehuwde vrouw zeer uitvoerig aan de orde geweest. In de me-
morie van toel ichting werd erop gewezen dat in de tradit ionele rolverdel ing 
binnen het gezin, waarbi j de man de kostwinner is en de vrouw de huishou-
ding bestiert en de kinderen verzorgt wi jzigingen zijn opgetreden en zullen 
optreden, waaraan de sociale verzekeringen niet voorbi j kunnen gaan. 

De Regering had dan ook inmiddels een advies aan de SER gevraagd over 
de invoering van het kostwinnerschap als rechtscheppend beginsel in de 
volksverzekeringen. In afwacht ing van dit advies achtte de Regering het 
wenselijk voor lopig ook in de AAW het oorspronkeli jke principe van de 
volksverzekeringen te handhaven en aan de gehuwde vrouw vooralsnog 
geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering te verlenen. In het voor lop ig 
verslag bepleitten de meeste fracties van de Tweede Kamer min of meer ver-
gaande wi jz ig ingen in het Regeringsstandpunt in dit opzicht. In de daarop-
volgende memor ie van antwoord legde de Regering sterk de nadruk op het 
principe van de gezinsuitkering op sociaal-minimumniveau en op de conse-
quenties van het doorbreken daarvan. Conclusie van de memor ie van ant-
woord was dat de Regering het op dat t i jdstip niet verantwoord achtte de 
voorgestelde opzet van AAW als basisvoorziening met uitkering op sociaal-
min imumniveau te wijzigen. 

Bij de mondel inge behandel ing van het ontwerp-AAW werden door me-
vrouw Barendregt ten aanzien van de desbetreffende artikelen 9 en 10 
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amendementen ingediend die ten doel hadden de gehuwde vrouw onder 
bepaalde voorwaarden voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aan-
merking te doen komen. Om recht op uitkering te verkri jgen diende de ge-
huwde v rouw in het jaar voorafgaande aan het intreden van de arbeidsonge-
schiktheid ten minste 600 uren in het bedrijfs- en beroepsleven te hebben 
gewerkt, waarvan in de laatste 2 maanden ten minste 50 uren. Ook voor wat 
betreft de hoogte van de uitkering werden voorwaarden gesteld: 

iedere gehuwde v rouw die arbeidsongeschikt zou worden en in het jaar, 
voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid meer dan 
2000 uren per jaar zou hebben gewerkt, zou een ongehuwdenuitker ing krij-
gen; zij die tussen 1000 en 2000 uren per jaar werkte, zou 60% van de onge-
huwdenui tker ing kri jgen, terwi j l zij die tussen 600 en 1000 uren per jaar 
werkte, recht zou krijgen op 30% van de ongehuwdenui tker ing. Werkte de 
gehuwde vrouw minder dan 600 uren per jaar, dan zou zij geen recht op uit-
kering aan de AAW kunnen ont lenen. 

De woordvoerster van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., me-
vrouw Van Leeuwen, was van mening dat een dergelijke wi jz iging niet zon-
der een gedegen en uitvoerige studie zou kunnen worden doorgevoerd. 

De heer Rietkerk, sprekende namens de V V D . f r a c t i e , wi lde evenals me-
vrouw Barendregt aan de gehuwde vrouw recht op arbeidsongeschiktheids-
uitkering toekennen, doch ook hij achtte een nadere studie op dit punt no-
dig. In verband daarmede diende hij op de amendementen van mevrouw 
Barendregt een subamendement in, ertoe strekkende, dat de invoering van 
de gewijzigde artikelen 9 en 10 zou worden uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 
1980. Later werd deze datum via een nader subamendement gewijzigd in 1 
januari 1979. Namens de Regering verklaarde de toenmalige Minister van 
Sociale Zaken, de heer Boersma, dat zijn bezwaren tegen de amendemen-
ten, ingediend door mevrouw Barendregt in combinat ie met het subamen-
dement van de heer Rietkerk wat minder groot waren, omdat de uitgestelde 
invoering dan gelegenheid tot studie bood, zij het, dat hij een periode van 
drie jaar nog aan de krappe kant vond. Voorts waarschuwde hij er uitdrukke-
lijk voor, dat de studie tot een andere oplossing zou kunnen leiden dan die, 
welke in de amendementen was voorgesteld. 

Tot slot van het debat werden de via de amendementen Barendregt en het 
subamendement Rietkerk gewijzigde artikelen 9 en 10 van de AAW aange-
nomen. Ook de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. konden zich in deze 
invoer ing op termi jn v inden, vooral ook gelet op de met betrekking hiertoe 
door de Minister afgelegde verklaringen. 

1.2. Nota inzake de positie van de gehuwde vrouw in de volksverzekeringen 
en wel in het bijzonder met betrekking tot de invoering van de artikelen 9, 
tweede en derde lid, en 10, derde lid, onder a en b, van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet (AAW) 

Na de afsluit ing van de parlementaire behandel ing van de AAW werd er 
een ambteli jke projectgroep samengesteld, die overeenkomstig de toezeg-
gingen van Minister Boersma niet alleen tot taak kreeg een studie van de uit-
keringsrechten van de gehuwde v rouw in de AAW te maken, doch daarbij dit 
probleem mede in het licht van de andere volksverzekeringen moest bezien. 
Een en ander heeft geresulteerd in de bovenbedoelde nota, die door mi j op 
27 juni 1978, mede namens de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappeli jk Werk, mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters, aan de Voorzit-
ter van de Tweede Kamer werd gezonden (Gedrukte Stukken 14 800 XV, nr. 
35). 

Nadat in hoofdstuk 1 van de nota in het kort de parlementaire behandeling 
van de AAW voor wat betreft het al dan niet verlenen van uitkeringsrechten 
aan gehuwde vrouwen is weergegeven, werd in hoofdstuk 2 aandacht ge-
schonken aan het regeringsbeleid met betrekking tot de positie van de 
vrouw. Zoals daar gesteld, is het streven van het huidige Kabinet, evenals 
dat van het vor ige, erop gericht een gelijke positie van man en vrouw in de 
samenleving te bevorderen. 
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In dit verband wees de nota van 27 juni 1978 na aanhaling van de op 16 ja-
nuari 1978 uitgesproken Regeringsverklaring op: 

a. de voorstel len tot wi jz iging van de Grondwet ten aanzien van de grond-
rechten (Gedrukte Stukken nr. 13 872). Daarbij wordt voorgesteld dat discri-
minatie onder andere naar geslacht niet zal zijn toegestaan; 

b. de adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad (SER) en aan de 
Nationale Adviescommissie Emancipatie van 15 juni 1976 over «Het beleid 
inzake de positie van de vrouw met betrekking tot de arbeid». In hoofdstuk 
IX van die adviesaanvrage komt de gelijke behandeling van gehuwde man-
nen en vrouwen in de sociale zekerheid aan de orde. Voorts is gereleveerd 
dat gezien de studie, die uit de parlementaire behandeling van de AAW 
voortvloeit , de adviesaanvraag van 27 december 1974 aan de SER inzake het 
kostwinnerschap als rechtscheppend beginsel is ingetrokken, omdat dit pro-
bleem mede door de ambteli jke projectgroep moest worden bezien; 

c. de nota over het emancipatiebeleid van de toenmal ige coördinerende 
minister voor emancipatiezaken van 18 mei 1977, getiteld «Emancipatie, 
proces van verandering en groei». 

d. ten slotte het belang van de toen op handen zijnde en inmiddels tot 
stand gekomen richtl i jn (van 19 december 1978) van de EEG inzake de gelij-
ke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zeker-
heid. 

Vervolgens is in hoofdstuk 3 gesteld, dat bij het vraagstuk o m aan een ge-
huwde vrouw een geli jkwaardige positie in de volksverzekeringen te ver-
schaffen, de volgende, onder l ing samenhangende, ui tgangspunten van be-
lang zijn: 

- de samenhang van de AAW met de andere volksverzekeringen; 
- gelijke rechten voor man en v rouw; 
- beheersing van de kosten van de sociale zekerheid; 
- ui tvoerbaarheid. 
In hoofdstuk 3 is daarna op ieder van die uitgangspunten ingegaan. In 

hoofdstuk 4 van de nota van 27 juni 1978 zijn de volgende vijf alternatieven 
voor het vraagstuk van de positie van de gehuwde vrouw opgesomd en be-
sproken, waarbi j deze oplossingen ook zijn getoetst aan de ui tgangspunten 
van hoofdstuk 3: 

a. een mogel i jke handhaving van de bestaande situatie ook na 1979; 
b. de bestaande tekst dat wi l zeggen een regeling overeenkomstig de 

amendementen Barendregt-Rietkerk; 
c. een regeling als onder b. bedoeld, met dien verstande, dat voor het 

recht op uitkering aan ieder een entree-eis zou worden gesteld hierin be-
staande, dat men in het jaar, voorafgaande aan het intreden van de arbeids-
ongeschiktheid ten minste 875 uren in het bedrijfs- en beroepsleven moest 
hebben gewerkt en voorts dat een echtpaar, indien zowel de man als de 
vrouw recht op uitkering zouden hebben, te zamen niet meer aan uitkering 
zou ontvangen dan die berekend naar het gehuwdenniveau; 

d. de introductie van het kostwinnerschap en het medekostwinnerschap; 
e. de introductie van de verzelfstandiging. 
Op deze laatste mogel i jkheid is in hoofdstuk 4, onder 5, van de nota nader 

ingegaan. Een dergelijke oplossing zou in beginsel inhouden, dat iedere uit-
keringsgerechtigde, hetzij man het zij v rouw, hetzij gehuwd hetzij ongehuwd 
in geval van arbeidsongeschiktheid onder dezelfde voorwaarden recht op 
eenzelfde uitkering zou verkri jgen en wel op basis van de huidige grondslag 
voor ongehuwden. Ingeval van samenloop van uitkering aan beide echtge-
noten zouden deze uitkeringen dienen te worden beperkt tot ten hoogste de 
uitkering berekend naar de grondslag voor gehuwden. Een dergelijk 
systeem zou thans echter niet voldoende aansluiten bij de maatschappeli jke 
werkel i jkheid. Wanneer een der echtelieden kostwinner is, zou deze regeling 
niet voldoende soelaas bieden. Als oplossing voor dit probleem werd geop-
perd om indien degene, die het grootste deel van het gezinsinkomen in-
brengt (bij voorbeeld 70%), arbeidsongeschikt zou worden een aanvull ing te 
verstrekken tot de gehuwdennorm. Ter ui twerking van deze oplossing is in 
de nota aan twee varianten aandacht besteed, te weten: 
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a. verzelfstandiging van aanspraken zonder eis van reële inkomensder-
v ing ; 

b verzelfstandiging van aanspraken met een eis van reële inkomensder-
v ing , dat wi l zeggen dat de betrokkene in het jaar voorafgaande aan het in-
treden van de arbeidsongeschiktheid ten minste 875 uren in het bedrijfs- en 
beroepsleven werkzaam is geweest. 

De eerste variant zou tot gevolg hebben dat alsdan ook de huisvrouw 
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou verwerven. Gewezen werd op 
de aanzienlijke lasten, die deze variant met zich zou brengen (naar schatting 
meer dan een half mil jard gulden). 

Nadat in hoodstuk 5 een korte samenvatt ing is gegeven van de vorige 
hoofdstukken is in hoofdstuk 6 ten slotte het standpunt van de Regering 
weergegeven. De Regering heeft zich bij haar keuze met name laten leiden 
door het beginsel van gel i jkberechtiging van mannen en v rouwen en heeft 
in de nota gesteld dat dit beginsel haars inziens het best tot zijn recht zou ko-
men in een systeem, waarbi j de verzelfstandiging van aanspraken zou wor-
den geïntroduceerd. De gedachte om in bepaalde geval len, waarin een der-
gelijk systeem te weinig soelaas zou bieden, een gezinstoeslag te verlenen 
werd door de Regering overgenomen. Ook met de aftopping tot het niveau 
van de gehuwdenui tker ing in geval van samenloop van een uitkering aan elk 
der echtgenoten kon de Regering zich verenigen. 

Vervolgens sprak de Regering zowel uit een oogpunt van geli jkberechti-
g ing als in verband met het aspect van de kostenbeheersing als haar voorne-
men uit o m : 

- voor het recht op arbeidsongeschiktheid in beginsel aan ieder een en-
tree-eis te stellen van ten minste 875 uren werken in het bedrijfs- en be-
roepsleven gedurende het jaar voorafgaande aan het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid; 

- in de hoogte van de uitkering - wederom in beginsel voor ieder - een 
gradatie aan te brengen en wel in die zin, dat indien meer dan 875 uren doch 
minder dan 1750 uren zou zijn gewerkt, de uitkering 60% van de ongehuw-
dennorm dan wel , indien de betrokkene in aanmerking zou komen voor een 
aanvullende toeslag, 60% van de gehuwdennorm zou bedragen. 

Nadat de Regering vervolgens èn uit hoofde van het aspect van de kosten-
beheersing èn in verband met de uitvoeringstechnische problemen er haar 
voorkeur voor had uitgesproken om de werk ing van de nieuwe regeling te 
beperken tot diegenen die op of na 1 januari 1978 arbeidsongeschikt zijn ge-
worden of zullen worden, is ten slotte gememoreerd, dat in de premiehef-
f ing voor de AAW vooralsnog geen wi jz ig ing zou kunnen worden gebracht. 
Daarbij werd erop gewezen, dat de wijze van premieheff ing voor alle volks-
verzekeringen gelijk is en de premies voor de AOW en de AWW als maatstaf 
worden gebruikt voor het opslagpercentage dat als premie geldt voor res-
pectievelijk de AKW, de AWBZ en ook voor de AAW. Op het aldus samen-
hangende stelsel van premieheff ing zou eenvoudig op korte termi jn niet op 
verantwoorde wijze inbreuk kunnen worden gemaakt. 

1.3. Wet van 28 december 1978 (Stb. 679) 

Nadat op basis van de ui tgangspunten van de nota van 27 juni 1978 op 12 
juli 1978 zowel de SER als de Nationale Adviescommissie Emancipatie EK 
gevraagd was ter zake te wi l len advispren, hleek al spoedia. dat met 
name het advies van de SER wel enige ti jd op zich zou laten wachten. 
Duideli jk is dat de Regering deze adviezen mede in haar oordeelsvorming 
wi lde betrekken. Als gevolg daarvan zou een ontwerp van wet, waarin de 
nieuwe regeling zou zijn vervat, niet zo t i jdig bij de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal kunnen worden ingediend, dat de wet nog vóór 1 januari 1979 
het Staatsblad zou hebben bereikt. Zonder nadere maatregelen zou dit tot 
gevolg hebben gehad, dat de regeling inzake uitkeringsrechten voor gehuw-
de v rouwen conform de amendementen van mevrouw Barendregt en de 
heer Rietkerk per 1 januari 1979 van kracht zou worden. Aangezien dit naar 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15706, nrs. 3-4 4 



de mening van de Regering ongewenst moest worden geacht, werd bij 
Koninkli jke boodschap van 25 oktober 1978 een ontwerp van wet tot nadere 
wi jz iging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (het in werking tre-
den van artikel 9, tweede en derde lid) bij de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal ingediend (gedrukte stukken nr. 15352) Bedoeld ontwerp beoogde 
meer t i jd te winnen - nl. een jaar - om de nieuwe regeling tot stand te bren-
gen. Het ging hier derhalve om een ui tstel-wetsontwerp, uitdrukkeli jk ove-
rigens onder handhaving in beginsel van uitkeringsrechten voor gehuwde 
vrouwen per 1 januari 1979. 

Nadat in de memor ie van toel ichting van het ui tstel-ontwerp was uiteen-
gezet waarom de Regering een regeling conform de amendementen Baren-
dregt-Rietkerk noch als definit ieve regeling noch als overgangsregel ing aan-
vaardbaar achtte werd vervolgens in grote li jnen een schets gegeven van de 
regeling, die de Regering voorshands v o o ' ogen stond. Deze globale schets 
behelsde in hoofdzaak het Regeringsstandpunt, als weergegeven in de nota 
van 27 juni 1978. Op een tweetal punten werd dat standpunt aangevuld. 

In de eerste plaats bracht de Regering de wenseli jkheid naar voren om aan 
de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de ge-
huwdengrondslag een inkomenseis te verbinden en wel in die zin, dat de be-
rekening van de uitkering naar de gehuwdengrondslag niet zou plaatsvin-
den, indien de som van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar 
de ongehuwdengrondslag en het overige echtelijke inkomen uit of in ver-
band met arbeid een bepaald bedrag zou overschijden. Voor wat de hoogte 
van die grens betreft g ingen de gedachten uit naar de grens als bedoeld in 
artikel 9a, negende l id, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (toen 
f 55.900 op jaarbasis). 

In de tweede plaats achtte de Regering het wenseli jk een eenmaal aan een 
gehuwde toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar de 
ongehuwden- dan wel de gehuwdengrondslag van ti jd tot t i jd opnieuw te 
beoordelen. Bij deze beoordel ing zou een wi jz iging van de ui tker ing, bere-
kend naar de ongehuwdengrondslag onderscheidenli jk de gehuwden-
grondslag, afhankelijk zijn van het al dan niet overschri jden van bovenbe-
doelde grens. In de meerbedoelde memorie werden ten slotte nog enige -
eveneens globale - aanduidingen gegeven ten aanzien van de noodzakelijke 
overgangsmaatregelen. 

Zowel bij de schriftelijke als de mondel inge behandeling van het wets-
ontwerp in het parlement bleek algemeen kritiek te bestaan tegen het voor-
nemen van de Regering o m slechts aan die gehuwde vrouwen recht op uit-
kering te verlenen, die op of na 1 januari 1978 arbeidsongeschikt zijn gewor-
den. Eveneens werd kritiek geleverd op de entree-eis van 875 uren, omdat 
deze eis het part-time werken van mannen en vrouwen zou kunnen afrem-
men. Vrij algemeen bleek echter waarder ing te bestaan voor de gedachte 
om de uitkeringsrechten ingevolge de AAW van gehuwde mannen en vrou-
wen te verzelfstandigen. 

Nadat het wetsontwerp door de beide Kamers der Staten-Generaal was 
aanvaard werd het tot wet verheven (wet van 28 december 1978, Stb. 679). 

2. Het advies van de Nationale Adviescommissie Emancipatie (EK) 

Zoals hiervoor gesteld in 1.3., werd op 12 juli 1978 aan de EK advies ge-
vraagd over de voornemens van de Regering met betrekking tot de wi jz iging 
van de AAW. De EK bracht haar advies ter zake in oktober 1978 uit. In dat ad-
vies, dat als Bijlage I' bij deze memor ie van toel ichting is gevoegd spreekt de 
EK als haar oordeel uit, dat het onvermijdel i jk is de uitkeringsrechten van de 
volksverzekeringen verdergaand te verzelfstandigen om zodoende aan de 
positie van de alleenstaande, aan de positie van de éénkostwinnergezinnen, 
maar zeker ook aan de positie van de gezinnen met twee kostverdieners en 
van andere samenlevingsverbanden recht te kunnen doen. De commissie 
heeft dan ook met instemming kennis genomen van het ui tgangspunt van 
de Regering om tot verdere verzelfstandiging van de uitkeringsrechten in de 

' Nedergelegd op de bibliotheek der Kamer volksverzekeringen te komen. 
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Hoewel de EK derhalve het principe van de door de Regering voorgestelde 
wijziging onderschri j f t , heeft zij op de ui twerking van dit principe op ver-
schil lende punten kritiek, waarvan hierna de belangri jkste mogen worden 
gereleveerd. In de eerste plaats is de EK van oordeel dat door de eis van 
reële inkomensderving sprake is van een indirecte vo rm van discr iminat ie, 
omdat in dat geval mannen meestal wel recht op uitkering zullen kri jgen, 
hetgeen bij v rouwen in veel mindere mate het geval zal zijn. Op zijn minst 
had haars inziens de Regering een meer algemene regeling - zonder eis van 
reële inkomensderving - in het vooruitzicht moeten stellen. 

Vervolgens sprak de EK als haar oordeel uit, dat de entree-eis voor het 
recht op uitkering, hieruit bestaande dat een betrokkene gedurende het jaar, 
voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid ten minste 875 
uren in het bedri j fsleven en beroepsleven moet hebben gewerkt, te hoog is 
Daardoo r zou deelt i jdarbeid niet worden bevorderd. Hetzelfde bezwaar had 
de EK tegen de trapsgewijze ui tker ingshoogte, die immers afhankelijk is van 
het aantal gewerkte uren. Door de wijze waarop het uren-cr i ter ium word t ge-
hanteerd, zou, aldus de EK, het in deelt i jd werken van elk der beide echtge-
nogen niet worden bevorderd. 

Voorts maakte de EK een aantal opmerkingen over de gedachte van de 
aanvullende gezinstoeslag tot ten hoogste het gehuwdenniveau. Hoewel de 
EK het ermee eens was, dat verhoging van de uitkering voor de meest ver-
dienende partner in een huweli jk zowel betrekking kan hebben op man als 
vrouw, leek door het toegepaste systeem de toeslag echter alleen toegesne-
den op de situatie dat ten minste één der partners een volle dagtaak heeft. 
Naar de mening van de EK zou dit niet in overeenstemming met de maat-
schappelijke werkel i jkheid zijn. 

Een ander punt van kritiek van de EK vormde het voorstel van de Regering 
om niet aan alle arbeidsongeschikte gehuwde v rouwen aanspraken op uit-
kering te verlenen - hetgeen de EK wenseli jk achtte - doch deze te beperken 
tot die gehuwde vrouwen, die op of na 1 januari 1978 arbeidsongeschikt zijn 
geworden of alsnog worden. 

Ten slotte concludeerde de EK dat zij het regeringsvoorstel meende te 
moeten verwerpen en adviseerde zij de Regering om andere alternatieven 
uit te werken, die meer uitgaan van de prioriteit van de emancipatie van de 
vrouw en minder van de noodzaak tot bezuiniging. 

Als overwegingen van kostenbeheersing geen uitbreiding van de AAW-
uitgaven toestaan, dienden naar het oordeel van de EK in ieder 
geval alle door het afschaffen van een ongemot iveerde bevoordel ing van de 
(gehuwde) man vr i jkomende middelen aangewend te worden om de slechts 
op budgettaire mot ieven gebaseerde achterstell ing van de (gehuwde) 
vrouw ten minste gedeeltelijk ongedaan te maken. 

3. Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) 

3.1. Inleiding 

Naar aanleiding van de adviesaanvrage van de Regering van 12 jul i 1978 
heeft de SER in de vergadering van 20 april 1979 zijn advies vastgesteld. Dit 
advies is als bijlage II ' bij deze memor ie van toel icht ing gevoegd. Alvorens 
in concreto in te gaan op de reger ingsvoornemens, maakte de Raad een aan-
tal opmerkingen van algemene aard en wel de volgende: 

a. Het advies heeft zich uitdrukkelijk beperkt tot de AAW en hieraan mag 
geen enkele uitspraak van de Raad worden ont leend ten aanzien van de po-
sitie van de gehuwde v rouw in de overige sociale zekerheidsregelingen. 

b. De onder a. aangegeven beperking is naar de mening van de Raad niet 
bezwaarlijk. Het object van de risicodekking is in de diverse regelingen ver-
schil lend en daarom moet met name ook het vraagstuk van de geli jkberech-
t iging van man en v rouw voor elke wet afzonderli jk worden opgelost. Wel 
moet de coördinatie met andere wet ten, als het gaat o m algemene beginse-

' Nedergeiegd op de bibliotheek der Kamer len als bij voorbeeld de kring van verzekerden, het inkomensbegrip en de 
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ui tker ingshoogte niet uit het oog worden ver loren. De voor de AAW gekozen 
oplossing mag voorts een goed funct ioneren van de overige volksverzeke-
ringen en van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet in de 
weg staan. 

c. De verschil lende stappen om tot gel i jkberecht iging te komen moeten in 
de juiste vo lgorde worden gezet. Eerst moet de principieel juiste oplossing 
worden gekozen, daarna moeten de daaruit voortv loeiende consequenties 
worden bezien en ten slotte moet worden bezien, hoe de gevonden oplos-
sing in het totaal van de beschikbare middelen kan worden ingepast. 

d. Voorts werd erop gewezen, dat de Raad reeds eerder ten vol le het be-
ginsel van geli jke behandel ing van mannen en v rouwen op het terrein van 
de sociale zekerheid heeft onderschreven. In het «Advies met betrekking tot 
het ontwerp van een EEG Richtli jn inzake gelijke behandel ing van mannen 
en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid» (uitgave van de SER 
1977, nr. 13) dd. 21 oktober 1977, heeft de Raad met name gesteld «dat ieder 
die in dezelfde sociale en economische omstandigheden verkeert of dreigt te 
geraken, in beginsel, ongeacht geslacht, recht heeft op dezelfde bescher-
ming op grond van de sociale zekerheidswetgeving». Zowel directe als indi-
recte discriminatie dient te worden ui tgesloten. Onder indirecte discrimina-
tie dienen in navolging van de Regering te worden verstaan die geval len, 
waar in naar de letter geen sprake is van discr iminat ie, maar in feite wel. 
Hoewel de Raad het streven, o m op het terrein van de sociale zekerheid ook 
het verschil in behandel ing tussen gehuwden en ongehuwden te el imineren, 
positief waardeert, behoort een integrale realisering daarvan vooralsnog 
naar zijn men ing niet tot de reële mogel i jkheden, gelet op de zeer wi jde 
strekking van dit vraagstuk en de omstandighe id , dat dit veeleer speelt op 
andere terreinen, zoals in het famil ierecht en de fiscale wetgeving. Met be-
trekking tot dit onderwerp wi lde de Raad de inventarisatie afwachten, die de 
Regering zou maken van alle wettel i jke bepal ingen, die naar de tekst of in de 
feiteli jke toepassing een onderscheid op grond van geslacht of huweli jkse 
staat inhouden of tot gevolg hebben, een en ander naar aanleiding van de 
motie-Van Winkel (gedrukte stukken 13943, nr. 19). 

Op grond van het bovenstaande kwam de Raad tot de s lotsom, dat op de 
eerste plaats in de AAW een oplossing zou moeten worden gevonden voor 
het vraagstuk van gel i jkberechtiging van man en v rouw en dat vervolgens 
deze oplossing zoveel mogeli jk nu reeds zou moeten tegemoet komen aan 
het streven naar verzelfstandiging van man en vrouw. 

e. Voorts werd gereleveerd het advies van 26 mei 1972 over een volksver-
zekering inzake arbeidsongeschiktheid (uitgave van de SER, 1972, nr. 9), 
waarin de Raad zich heeft ui tgesproken voor een recht op uitkering ingeval 
van feiteli jke inkomensderving, hetgeen dus ook gold voor tot de beroeps-
bevolking behorende gehuwde v rouwen. Met een verschil in hoogte van uit-
kering naar gelang van burgerl i jke staat en kostwinnerschap heeft hij zich 
destijds verenigd, zij het niet om principiële redenen, maar op grond van 
premie-consequenties en overwegingen van budgettaire aard. 

f. De Regering heeft desti jds het advies om alleen ingeval van feitelijke in-
komensderv ing een recht op uitkering te geven niet overgenomen. Doordat 
via het amendement-Barendregt /Rietkerk alleen voor de categorie van ge-
huwde v rouwen het cr i ter ium van feiteli jke inkomensderving in de AAW is 
neergelegd, is deze wet in haar huidige vo rm en opzet niet geheel consis-
tent. 

3.2. Beoordeling van het regeringsstandpunt 

Met twee belangrijke aspecten van het regeringsstandpunt kon de Raad 
vol ledig instemmen, nameli jk: 

1e. dat een oplossing wordt gezocht welke uitgaat van het beginsel van 
gel i jkberechtiging van man en v rouw en voorts dat dit geschiedt in de rich-
t ing van verzelfstandiging van man en v rouw in deze verzekering, en 
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2e. dat bij het zoeken van de oplossing vervolgens gekozen is voor het in 
beginsel hanteren van het cr i ter ium van feitelijke inkomensderv ing, zoals de 
Raad zelf in zijn eerdergenoemd advies van 26 mei 1972 bepleitte. 

De wijze waarop deze beginselen echter door de Regering zijn uitgewerkt, 
stuitten bij de Raad op bezwaren en wel de volgende: 

1 Naar het oordeel van de Regering zou slechts, indien in het jaar, vooraf-
gaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid tenminste 875 uren 
in het bedrijfs- en beroepsleven is gewerkt, gezegd kunnen worden , dat bij 
arbeidsongeschiktheid een zodanige inkomensderving optreedt, dat dienten-
gevolge een uitkering verstrekt zou moeten worden. De Raad meende daar-
entegen dat het aantal uren dat men werkzaam is, op zichzelf genomen niets 
behoeft te zeggen over de mate waar in met arbeid inkomen word t verwor-
ven. Bij geringer werken dan 875 uren kan ingeval van arbeidsongeschikt-
heid een aanmerkeli jke achteruitgang in inkomen optreden en omgekeerd 
kan bij een groter aantal gewerkte uren dan 875 de inkomensderv ing betrek-
keiijk gering zijn. 

Ingeval van een loondienstverhouding wordt weiiswaar in overwegende 
mate het arbeidsinkomen per uur betaald, maar valt een groot verschil in 
uur loonhoogte te constateren, terwi j l ingeval van zelfstandige beroepsuitoe-
fening de bepaling van het arbeidsinkomen in grote mate zelfs geen recht-
streekse relatie heeft met het aantal gewerkte uren. 

Het stellen van een entree-eis van 875 uren leidt er voorts toe, dat mannen 
en vrouwen toch ongelijk worden behandeld, omdat deelt i jdarbeid immers 
bij gehuwde vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen. Eerstgenoemde 
groep zal dus eerder dan mannen niet aan deze eis voldoen. 

2. Dezelfde bezwaren had de Raad tegen de gradatie in uitkeringshoogte 
naar gelang van het aantal gewerkte uren. Ook hier geldt, dat het aantal vóór 
het intreden van de arbeidsongeschiktheid gewerkte uren geen graadmeter 
behoeft te zijn voor de tengevolge van de arbeidsongeschiktheid optreden-
de inkomensderving. Voorts zal de categorie gehuwde vrouwen vanwege 
het door haar veelvuldig verrichten van deelti jdarbeid eerder getroffen wor-
den in ui tkeringshoogte dan de mannen. 

3. Naar de mening van de Raad zou het werken met urengrenzen vervol-
gens de uitvoerbaarheid van de regeling bemoeil i jken, vooral ingeval van 
zelfstandigen. Een gering verschil in gewerkte uren kan een relatief groot 
verschil in rechten te zien geven, hetgeen het gevaar met zich brengt, dat het 
rechtsgevoel niet wordt bevredigd. 

4. Het laatste bezwaar van de Raad richtte zich tegen de wijze waarop en 
de voorwaarden waaronder de Regering een gezinstoeslag denkt te verle-
nen, nl. bij toekenning, dat de uitkeringsgerechtigde tenminste 70 % van het 
echtelijk inkomen moet hebben ingebracht en dat het echtelijk inkomen uit 
of in verband met arbeid minder dan f 58 500 (1979) moet bedragen en bij 
herbeoordel ing uitsluitend de laatste inkomenseis. 

De Raad vroeg zich in de eerste plaats af of het wel juist zou zijn een kost-
winnersbepal ing in de AAW in te voeren nu de Regering in het kader van Be-
stek '81 heeft geconcludeerd dat, «gezien de veelheid en complexi tei t van 
de problemen, die de ui tvoering van een uni form kostwinnersbegrip met 
zich brengt, de Regering het niet verantwoord acht o m voorui t lopend op de 
resultaten van de departementale studiegroep met voorstel len te komen». 

Voorts zou het, wanneer beide echtgenoten een laag arbeidsinkomen (bij 
voorbeeld het min imumloon) hebben, voor degene, die arbeidsongeschikt 
wordt , moeil i jk zo niet onmogel i jk worden om bij het toekennen van een uit-
kering voor de toeslag in aanmerking te komen. Liggen daarentegen de 
hoogten van de inkomens van man en vrouw ver uit elkaar, dan ontstaat eer 
der en gemakkelijker een recht op de gezinstoeslag. Door deze omstandig-
heid kan de AAW niet geheel als volksverzekering met het karakter van een 
bodemvoorziening op sociaal-minimumniveau funct ioneren. Ten slotte 
meende de Raad dat het niet strookt met de structuur van een volksverzeke-
ring om het recht op een uitkering in casu de toeslag, afhankeli jk te stellen 
van de hoogte van het inkomen. 
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3.3. Voorstel van de Raad 

Omdat bij diverse gelegenheden verwacht ingen zijn gewekt, dat ingaande 
1 januari 1979 de gehuwde vrouw een zelfstandig recht op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering zal verkr i jgen, achtte de Raad het ten zeerste gewenst, 
dat deze verwacht ingen worden gehonoreerd. Daarom heeft hij het tot zijn 
taak gerekend een oplossing aan te geven, welke zijn tegen de regerings-
voorstel len gerichte bezwaren ondervangt. Het ui tgangspunt voor zijn voor-
stel vond de Raad in aansluit ing op zijn advies van 26 mei 1972 in de opvat-
t ing, dat het risico waartegen de AAW dekking behoort te bieden, het risico 
is, dat men tengevolge van arbeidsongeschiktheid niet meer of niet meer ge-
heel in de kosten van zijn bestaan kan voorzien, doordat men tengevolge 
van arbeidsongeschiktheid geheel of gedeelteli jk arbeidsinkomen derft. Op 
grond van dit beginsel komen voor een uitkering in geld slechts in aanmer-
king de verzekerden die voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid in 
het bedrijfs- en beroepsleven werkzaam zijn geweest, met inbegr ip van de-
genen, die wegens ziekte of werkloosheid korter of langer niet aan het ar-
beidsproces konden deelnemen. Een en ander wordt beoordeeld aan de 
hand van de situatie in de 52 weken, onmiddel l i jk voorafgaande aan het in-
treden van de arbeidsongeschiktheid. Met eerder genoemde personen die-
nen naar de mening van de Raad te worden geli jkgesteld: 

1e. vroeg-gehandicapten en studerenden; 
2e. ongehuwden, werkzaam in de gezinshuishouding van ouders, broers 

of zusters, en 
3e. gescheiden v rouwen, die bij voorbeeld wegens gezinsverantwoorde-

lijkheid of de arbeidsmarktsituatie niet aan het arbeidsproces kunnen deel-
nemen en voorhun levensonderhoud op alimentatie zijn aangewezen. Als de 
alimentatie door het overl i jden van de gewezen echtgenoot komt te verval-
len en zij daardoor aangewezen zijn op het verr ichten van arbeid, doch we-
gens arbeidsongeschiktheid geen arbeid kunnen verr ichten, is het redelijk 
hier een AAW-uitker ing toe te kennen, aldus de Raad, mits er door het over-
lijden van de echtgenoot geen recht op een weduwenpensioen ingevolge de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet ontstaat. 

Het geformuleerde ui tgangspunt brengt naar de mening van de Raad dus 
met zich mede, dat de overige, niet tot de beroepsbevolking behorende cate-
gorieën van personen geen aanspraak op een uitkering kunnen laten gelden. 
Genoemd werden in dit verband vroeggepensioneerden, vervroegd uitge-
tredenen, renteniers, bepaalde groepen kloosterl ingen, thuislozen, maar in 
het bijzonder v rouwen, die uitslui tend in de eigen gezinshuishouding werk-
zaam zijn. 

Bovengenoemd ui tgangspunt heeft de Raad in 2 varianten ui tgewerkt, te 
weten de varianten A en B, die hierna worden omschreven. 

3.3.1. Variant A 

De hoofdl i jnen van deze variant zijn de volgende: 
a. Het verzekerde risico voor de alleenstaande wordt gesteld op de huidi-

ge grondslag voor ongehuwden. 
b. Het verzekerde risico voor een echtpaar wordt gesteld op de huidige 

grondslag voor gehuwden. De vraag of en in welke mate sprake is van inko-
mensderving tengevolge van arbeidsongeschiktheid van een der echtgeno-
ten wordt in beginsel beantwoord door na te gaan of en in welke mate het 
totale echtelijke inkomen uit of in verband met arbeid volgens deze arbeids-
ongeschiktheid is gedaald. 

c. In afwi jking van b bedraagt in geval van vol ledige arbeidsongeschikt-
heid de uitkering in elk geval 50% van de grondslag voor gehuwden. 

d. Na een bepaalde periode vindt herbeoordel ing plaats. Bij deze gele-
genheid wordt nagegaan, hoeveel het echtelijk inkomen alsdan door de ar-
beidsongeschiktheid is gedaald. Bij de vaststell ing van dit echtelijk inkomen 
wordt echter uitgegaan van een fictief inkomen van de arbeidsongeschikte 
huweli jkspartner, nameli jk dat inkomen, dat hij zou hebben kunnen inbren-
gen als hij niet arbeidsongeschikt was geworden. 
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e. Bij toekenning zowel als bij herbeoordel ing wordt het arbeidsinkomen 
van de arbeidsgeschikte partner slechts in de beoordel ing betrokken, voor 
zover dit meer bedraagt dan de helft van de uitkeringsgrondslag voor ge-
huwden. Voorts wordt de ui tkomst afgerond op een veelvoud van 5 % van 
de gehuwdengrondslag. 

f. Ingeval beide echtgenoten arbeidsongeschikt zijn vindt een zodanige 
evenredige kort ing plaats, dat de som van beide uitkeringen het niveau van 
de huidige AAW-ui tker ing voor gehuwden niet te boven gaat. 

g. Voorwaarde voor het recht op uitkering is, dat men voorheen in een 
vast arbeidspatroon werkzaam was en eventueel aanvul lend, dat in het re-
ferte-jaar 15% van de uitkeringsgrondslag voor gehuwden met arbeid is ver-
diend. 

3.3.2. Variant B 

De hoofdl i jnen van deze variant zijn de volgende: 
a. ledere verzekerde, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, heeft in geval 

van vol ledige arbeidsongeschiktheid, in beginsel recht op de huidige onge-
huwdenui tker ing van de AAW, die 70% bedraagt van de thans geldende ge-
huwdenui tker ing. Deze individuele uitkering word t omgerekend tot de indi-
viduele grondslag door vermenigvuld ig ing met de factor 100/80. 

b. In afwi jk ing van de regel, geformuleerd onder a, vindt een korting op 
de individuele uitkering plaats, indien de verzekerde in de referte-periode 
niet gedurende de voor zijn beroep normaal geldende werkt i jd werkzaam 
was en hij daardoor bij arbeidsongeschiktheid feitelijk minder inkomen derft 
dan het bedrag van de ongekorte grondslag. In dat geval wordt de uitke-
r ingsgrondslag gesteld op het bedrag van de feiteli jke inkomensderving. In-
dien wel gedurende de normaal geldende werkt i jd is gewerkt, doch deson-
danks niet gemiddeld de ongekorte grondslag word t gehaald (b.v. de zelf-
standige, die in het referte-jaar met verlies werkt), wordt toch voor de uitke-
ring van de ongekorte grondslag uitgegaan. 

c. Er bestaat eerst recht op uitkering, indien in het referte-jaar tenminste 
1 5% van de huidige uitkeringsgrondslag voor gehuwden op jaarbasis aan 
inkomen is verdiend. 

d. Evenals bij variant A vindt, indien van een echtpaar beide echtgenoten 
arbeidsongeschikt zijn, een zodanige evenredige korting van beide uitkerin-
gen plaats, dat de som van de uitkeringen het niveau van de huidige AAW-
uitkering voor gehuwden niet te boven gaat. 

e. Als de individuele grondslag bij vol ledige arbeidsongeschiktheid (zie 
a), vermeerderd met het inkomen uit arbeid van de andere echtgenoot, be-
neden het bedrag van de huidige grondslag voor gehuwden blijft, word t de 
individuele grondslag zodanig opgehoogd, dat dit bedrag wordt bereikt. Om 
de uitvoering niet al te ingewikkeld te maken, word t de hiervoor weergege-
ven algemene regel in de volgende vuistregels vertaald: 

1. Als het arbeidsinkomen van de partner van de uitkeringsgerechtigde 
niet meer bedraagt dan 15% van de huidige grondslag voor gehuwden op 
jaarbasis, wordt de grondslag voor de uitkeringsgerechtigde steeds opge-
trokken tot 100% van de huidige grondslag voor gehuwden. 

2. Bedraagt dit arbeidsinkomen van de partner meer dan 15%, doch niet 
meer dan 30% van de grondslag voor gehuwden, dan wordt de grondslag 
opgetrokken tot 85% van de gehuwdengrondslag. 

3. Is het arbeidsinkomen van de partner meer dan 30% van de gehuwden-
grondslag, dan vind er geen optrekking plaats. 

Deze regels worden toegepast zowel bij toekenning als bij herbeoordel ing 
na een bepaalde periode. Indien er sprake is van gedeelteli jke arbeids-
ongeschiktheid, moet behalve het arbeidsinkomen van de partner ook het 
percentage van de restcapaciteit van de uitkeringsgerechtigde meegerekend 
worden . De regel wordt dan, dat, indien men aan individuele grondslag, 
restcapaciteit en arbeidsinkomen van de partner niet aan de gehuwden-
grondslag komt, het vorenstaande onverkort toepassing vindt. 
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f. Indien de echtgenoten samen als niet- loontrekkenden een bedrijf voe-
ren, zal het totale echtelijke inkomen zo goed mogeli jk aan ieder van hen 
moeten worden toegedeeld. Voor een zo goed mogel i jke toedeling zal we i -
licht een jaarli jkse opgave verlangd kunnen worden bij de aangifte van de in-
komstenbelast ing Vanwege de relatief sterke inkomensmutat ies, die zich bij 
het zelfstandig ondernemen kunnen voordoen, zal de beoordel ing zich hier 
veelal over meer jaren moeten uitstrekken. 

3.3.3. De gevolgen van het voorstel van de SER voor de verschillende cate-
gorieën uitkeringsgerechtigden 

Vooraf zij opgemerkt dat hier aan de gevolgen van variant A voor de ver-
schil lende groepen uitkeringsgerechtigden zal worden voorbi jgegaan om-
dat de SER uiteindeli jk heeft gekozen voor variant B. Het hierna volgende be-
treft dus uitslui tend de gevolgen van variant B. 

a. Loontrekkenden 

Een wi jz ig ing van de AAW als hievoor omschreven is in het algemeen niet 
van invloed op het totaal van de aanspraken van de werknemers bij arbeids-
ongeschiktheid. Zij is slechts van betekenis voor de verdel ing van deze aan-
spraken over de AAW en de WAO. 

Wat de ongehuwden betreft, is het van belang, dat variant B geen uitke-
ringsrecht geeft aan degene die niet ten minste 15 % van de huidige gehuw-
dengrondslag heeft verdiend en een lager uitkeringsrecht dan thans toekent 
aan degene, wiens gederfde arbeidsinkomen ten gevolge van een kortere 
werkt i jd dan normaal minder bedraagt dan de individuele grondslag op jaar-
basis. Dientengevolge zal enige onderl inge verschuiving optreden tussen de 
AAW en de WAO Voor het overgrote deel van de gehuwden is dit van geen 
betekenis, omdat hun arbeidsinkomen het bedrag van de individuele 
grondslag overtreft. 

Met betrekking tot gehuwde manneli jke werknemers zal bij volledige 
arbeidsongeschiktheid slechts een wijziging optreden, indien hun vrouw 
een arbeidsinkomen heeft van meer dan 1 5% van de gehuwdengrondslag. 
Is dit arbeidsinkomen niet meer dan 30%, dan word t de grondslag 85% van 
de huidige en indien het arbeidsinkomen meer dan 3 0 % is, dan is de grond-
slag 70 % van de huidige. In geval van gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid 
treedt daarnaast ook een verminder ing van de huidige grondslag op vanwe-
ge het daarbij in acht nemen van de restcapaciteit. Onder deze omstandighe-
den zal dus het aanvullende karakter van de WAO een sterker accent krijgen 
dan thans, en hier een verschuiving van lasten optreden van de AAW naar 
de WAO. 

In geval van gehuwde vrouweli jke werknemers ondergaat de lastenverde-
ling tussen de AAW en de WAO - afgezien van het effect van de drempel en 
de kortingsclausule - uiteraard steeds een wi jz ig ing, omdat de huidige wets-
tekst geen uitkeringsrechten aan gehuwde vrouwen geeft en variant B wel . 
De gehuwde vrouw, die nu uitsluitend WAO-uitker ing ontvangt, zal in het 
nieuwe systeem evenals de andere uitkeringsgerechtigden een AAW-bo-
dem-uitker ing ontvangen met eventueel een aanvullende WAO-uitker ing. 

Het betreft hier dus een duidelijke verschuiving van lasten van de WAO 
naar de AAW. Opgemerkt wordt hierbij nog dat de AAW-uitker ingsgrond-
slag voor de arbeidsongeschikte gehuwde v rouw nooit meer zal bedragen 
dan het feitelijk gederfde arbeidsinkomen, wat - gelet op de berekeningswij-
ze van het WAO-dagloon in geval van deelt i jdarbeid - betekent dat de AAW-
uitkering niet hoger zal zijn dan de WAO-uitker ing zou zijn geweest. 

b Zelfstandigen 

Doordat de aanvullende functie van de WAO bij deze categorie geheel ont-
breekt, is hiervoor de in overweging zijnde wi jz iging van de AAW bijzonder 
van betekenis. 
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Voor ongehuwde zelfstandigen zal realisering van variant B slechts in een 
beperkt aantal van betekenis zi jn, nameli jk voor hen die ten gevolge van kor-
tere dan de normale werkt i jd een laag inkomen verwerven. In geval van ge-
huwde zelfstandigen wordt bij arbeidsongeschiktheid, een AAW-ui tker ing 
verleend berekend op de hiervoor onder variant B aangegeven wijze. Afhan-
kelijk van de vraag, of het een gehuwde man of gehuwde v rouw betreft, on-
dergaan de uitkeringsrechten ten opzichte van de huidige situatie een veran-
der ing. Indien beide echtgenoten als zelfstandigen een inkomen verwerven, 
kan dit bij de gehuwde man een verlagende invloed op de uitkering uitoefe-
nen terwi j l voor de v rouw voor het eerst een recht op uitkering ontstaat. De 
Raad stelde in dit verband dat de aan beide varianten ten grondslag l iggen-
de gedachte - o m de uitkering te baseren op de invloed van de arbeidsonge-
schiktheid van één van de beide huweli jkspartners op het echteli jk inkomen 
- in het bijzonder tegemoet kan komen aan de situatie in de landbouw en in 
het midden- en kleinbedri jf, waar vaak sprake is van samenwerkende echt-
genoten. Indien in dat geval door de arbeidsongeschiktheid van de één het 
totale echtelijk inkomen uit arbeid vervalt (b.v. de man in een landbouwbe-
drijf of de vrouw in een detai lhandel), wordt als gevolg van het systeem een 
vol ledige gehuwdenui tker ing gegeven. 

c. Overigen 

De AAW kent momentee l niet het cr i ter ium van feiteli jke inkomensder-
v ing. Daarom is er een aantal verzekerden, dat op grond van de huidige wet 
recht op uitkering heeft, doch dat bij realisering van variant B, die immers 
dat cr i ter ium wel hanteert, niet voor uitkering in aanmerking komt. 

3.3.4. De gevolgen van uitvoeringstechnische aard 

Ce Raad heeft zich over de ui tvoeringstechnische kant van de zaak laten 
voorl ichten door het secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad. Aldaar 
bestond de indruk, dat het regeringsvoorstel in de ui tvoer ing wat minder 
problemen heeft dan de beide varianten van de SER en voorts dat variant A 
moeil i jker ui tvoerbaar is dan variant B. 

Dit oordeel is in het bijzonder gebaseerd op de verwachte moeil i jkheids-
graad van het inkomensonderzoek, dat bij elk van de varianten van de Raad 
moet plaatsvinden, zij het, dat dit bij variant B in het overgrote deel van de 
gevallen wat minder exact behoeft te geschieden dan bij variant A. In het re-
geringsvoorstel is het inkomensonderzoek alleen nodig ten aanzien van het 
recht op de gezinstoeslag en dit kan in vele gevallen van oppervlakkige aard 
zijn. Weliswaar moet bij realisering van het regeringsvoorstel ook nog toet-
sing aan urencriteria plaatsvinden, doch dit geeft wel l icht minder moeil i jk-
heden dan een inkomensonderzoek. De Raad onderschreef in grote li jnen de 
voor lopige conclusies van het secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad. 
Hij betwij felde echter, of het regeringsvoorstel in de ui tvoer ing de minste 
problemen zou geven, gezien de toetsing enerzijds aan de urengrenzen en -
zo nodig - anderzijds van het inkomen. 

Voorts zou naar het oordeel van de Raad de meer globale uitkeringsrege-
ling van het regeringsvoorstel een zwaardere last betekenen voor de toe-
zichthoudende organen met het oog op de realisering van een zo uni form 
mogeli jke uitvoeringsprakti jk. 

3.3.5. Financiële consequenties 

Inzake de f inanciële consequenties is op verzoek van de Raad door het 
Centraal Planbureau (CPB) een aantal berekeningen gemaakt, die echter bij 
gebrek aan voldoende gegevens slechts een zeer tentatief karakter dragen. 

Het CPB is daarbi j uiteraard met het nodige voorbehoud tot de conclusie 
gekomen, dat de meerkosten van het regeringsvoorstel en van de beide vari 
anten van de Raad elkaar niet veel ont lopen. Deze variëren van f 0 mil joen 
voor variant B tot f 45 mi l joen voor variant A, terwi j l het regeringsvoorstel 
ongeveer midden tussen beide varianten is gelegen. 
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3.3.6. Overige aspecten 

a. Terugwerkende kracht 

De Raad was van mening dat het maatschappeli jk gezien niet verdedig-
baar is, om aan de voorgestelde wi jz iging van de AAW slechts terugwerken-
de kracht te verlenen tot 1 januari 1978. 

Hij grondde deze mening op de omstandigheid dat bij de inwerkingtreding 
van de wet op 1 oktober 1976 bij de gehuwde werkende vrouwen verwach-
t ingen zijn ontstaan en voor ts hierop, dat de terugwerkende kracht voor 
mannen desti jds niet is beperkt. Aangezien anderzijds het aanleggen van het 
cr i ter ium van feitelijke inkomensderving beperkingen stelt aan de mogeli jk-
heid van vol ledige terugwerkende kracht, stelde de Raad voor, ten aanzien 
van de werkende gehuwde v rouwen de wi jz iging te laten terugwerken ook 
tot ten minste 1 oktober 1975. Dit zou inhouden, dat deze categorie vrouwen, 
indien zij op of na 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt zijn geworden, met in-
gang van 1 januari 1979 voor AAW-uitker ing in aanmerking kunnen komen. 

De Raad meende hiervan te moeten uitzonderen gehuwde werkende vrou-
wen in loondienst die inmiddels een WAO-uitker ing ontvangen, zulks ten 
einde de uitvoering in dit opzicht niet te veel te belasten. 

b. Overgangsrecht 

De Raad was voorts van mening, dat op verzekerden, wier arbeids-
ongeschiktheid is ingetreden vóór 1 januari 1978 de thans geldende bepalin-
gen in beginsel van kracht dienden te bl i jven. Vanaf het t i jdst ip van herbe-
oordel ing zou echter ook in deze gevallen gehandeld dienen te worden over-
eenkomst ig de bepalingen van de wi jz igingswet. Hetzelfde zou dienen te ge-
schieden ten aanzien van hen, die arbeidsongeschikt zijn geworden na 1 ja-
nuari 1978 en aan wie inmiddels rechten zijn toegekend volgens de huidige 
bepal ingen. 

3.3.7. Conclusie van de SER 

De Raad gaf, beide varianten toetsend aan zijn in de aanvang van het advies 
neergelegde ui tgangspunten, unaniem de voorkeur aan variant B. 

4. Standpunt van de Regering 

4 .1 . Uitgangspunten van de regeling 

Vergelijkt men het aanvankelijke standpunt van de Regering, zoals uiteen-
gezet in de nota van 27 juni 1978 en de memor ie van toel icht ing op het wets-
ontwerp dat heeft geleid tot de uitstelwet van 28 december 1978 (Stb. 679) 
met de opvatt ingen van de EK en de SER dan blijkt over de ui tgangspunten 
van de voorgestane regel ing, althans met de SER, een grote mate van over-
eenstemming aanwezig te zijn. 

De Regering was tot de conclusie gekomen, dat in beginsel in de volksver-
zekeringen het ui tgangspunt van de gel i jkberechtiging van mannen en vrou-
wen het best tot zijn recht zou komen in een systeem waarbi j de verzelfstan-
d ig ing word t geïntroduceerd. Een conclusie die ligt in de lijn van het door de 
Regering voorgestelde emancipat iebeleid, alsmede in die van de EG-richtlijn 
van 19 december 1978 betreffende de geleideli jke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandel ing van mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid. Op de betekenis van deze richtl i jn voor de Neder-
landse sociale verzekeringswetgeving word t aan het eind van dit hoofdstuk 
ingegaan. 

Het verheugt uiteraard de Regering, dat zowel de EK als de SER haar 
standpunt inzake de verzelfstandiging, dat ook in dit ontwerp is vastgelegd, 
delen. 
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Het tweede uitgangspunt waarvan de Regering in de nieuwe regeling uit-
gaat ligt besloten in de eis, dat de verzelfstandiging van de aanspraken in de 
AAW in beginsel gepaard moet gaan met de derving van inkomen als gevolg 
van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent in concreto dat voor het recht op 
uitkering vereist is dat een verzekerde in de periode voor het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid in het bedrijfs- of beroepsleven werkzaam dient te 
zijn geweest. Ook de SER is van oordeel dat het werkeli jk derven van inko-
men ten gevolge van een ingetreden arbeidsongeschiktheid een vereiste 
moet zijn voor het verkri jgen van een recht op uitkering. Op enkele groe-
pen die aan deze eis niet kunnen vo ldoen, maar wel onder de werkingssfeer 
van de AAW dienen te worden gebracht wordt hierna teruggekomen. 

De EK heeft daarentegen grote moeite met de eis, dat een verzekerde ac-
tief moet zijn geweest in het bedrijfs- en beroepsleven. Wanneer o m louter 
budgettaire redenen deze voorwaarde was ingevoegd met als perspectief, 
wanneer de situatie het toelaat de invoer ing van een regeling voor alle ver-
zekerden, dus ook voor degenen die niet aan het arbeidsproces hebben deel-
genomen, zou de EK daarvoor wel begrip hebben kunnen opbrengen. Zoals 
in de nota van 27 juni 1978 is gezegd, alsmede uit de schrifteli jke en monde-
linge behandeling van de uitstelwet van 28 december 1978 is gebleken, is 
het de Regering - met name om financiële redenen - niet mogel i jk dit per-
spectief wat betreft de AAW te bieden. 

De Regering meent aan de eis van inkomensderving te moeten vasthou-
den. Naast f inanciële overwegingen, is een bi jkomend voordeel dat door 
deze eis de AAW-ui tker ingen meer in overeenstemming worden gebracht 
met het beginsel dat aan de WAO-uitker ingen ten grondslag ligt, te weten de 
loonderving in verband met arbeidsongeschiktheid. Voorts is voor een groot 
deel van de AAW-verzekerden (de loontrekkenden) immers de WAO-uitke-
ring een aanvul l ing op de AAW-ui tker ing. 

Indien mogel i jk in de toekomst wordt overgegaan tot een integratie van 
Ziektewet (ZW), WAO en AAW dan geeft zulks ongetwi j fe ld minder proble-
men dan wanneer de ui tgangspunten sterk afwijkend zi jn. 

4.2. Uitwerking van de uitgangspunten 

Wat de uitwerking van deze ui tgangspunten betreft, is er, zoals uit de voor-
afgaande hoofdstukken blijkt, een duideli jk verschil tussen het aanvankelijke 
Regeringsstandpunt en de opvatt ingen van de SER. 

4.2.1. Urencriterium 

Als cr i ter ium voor de beantwoording van de vraag in hoeverre er sprake 
zou zijn van reële inkomensderving had de Regering, zoals in de nota van 27 
juni 1978 is uiteengezet, het aantal gewerkte uren genomen. Aan het recht 
op uitkering, zowel van mannen als van v rouwen, zowel van gehuwden als 
van ongehuwden, was een entree-eis van 875 uren verbonden. Degenen die 
minder dan 875 uur per jaar werkzaam zijn zouden geen recht op een AAW-
uitkering verkri jgen. De toepassing van een uren-cri terium was ont leend aar 
de huidige tekst van de wet, waar in op verlangen van de Tweede Kamer in 
artikel 9, lid 2 onder a, een dergelijke bepal ing, maar dan alleen voor gehuw-
de v rouwen, voorkomt. Zoals uit de voorgaande paragrafen bli jkt, hebben 
zowel de EK als de SER een aantal argumenten genoemd die tegen de uren-
eis pleiten. 

De EK en de SER zijn beide van mening dat door het stellen van een uren-
cri ter ium in feite mannen en vrouwen ongeli jk worden behandeld. Met na-
me heeft men hier op het oog een deelt i jdarbeid. Deelt i jdarbeid komt in de 
praktijk meer voor bij v rouwen dan bij mannen en door de entree-eis van 
875 uur werken worden meer vrouwen dan mannen benadeeld. Ook de gra-
datie in de uitkeringen op grond van het aantal gewerkte uren v indt de EK in 
het nadeel van de vrouwen uitvallen. Ook in de Tweede Kamer werd bij de 
behandeling van de uitstelwet de aandacht op dit punt gevest igd. 
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De SER noemt tevens als bezwaar tegen de uren-eis, dat het aantal ge-
werkte uren nog een graadmeter behoeft te zijn voor de ten gevolge van de 
arbeidsongeschiktheid optredende inkomensderv ing. 

De Regering heeft na ampele overweging besloten de verf i jn ing inzake de 
ui twerking van de regeling die de SER in feite voorstel t over te nemen. Dit 
komt erop neer dat het stellen van het uren-cr i ter ium dat uiteraard zeer glo-
baal is als eis voor reële inkomensderv ing wordt verlaten en in de plaats 
daarvan in beginsel wordt uitgegaan van het inkomen dat de betrokkene 
vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid verdiende. Zowel een bete-
re aansluit ing bij de WAO als de bezwaren naar voren gebracht in verband 
met de deelt i jdarbeid hebben de Regering tot dit besluit gebracht. Welis-
waar zouden de bezwaren ter zake van de deelt i jdarbeid voor een deel te on-
dervangen zijn geweest door een verf i jn ing in de uren-criteria, maar zulks 
zou uiteraard tot een verzwaring van de ui tvoer ing hebben geleid. 

4.2.2. Keuze van de Regering 

De Regering heeft zich, wat betreft de ui twerking van de gekozen regeling, 
behoudens een enkele wi jz ig ing, gebaseerd op de unaniem door de SER 
aanvaarde variant B. 

In 3.3.2. tot en met 3.3.6. is in grote l i jnen een uiteenzett ing gegeven van 
variant B. Kort samengevat komen de wi jz ig ingen, vervat in het onderhavige 
wetsontwerp, op het volgende neer: 

- ledere ui tkeringsgerecht igde heeft in geval van vol ledige arbeids-
ongeschiktheid in beginsel recht op de huidige ongehuwdenui tker ing. In-
dien de verzekerde in de referte-periode niet gedurende de voor zijn beroep 
normaal geldende werkt i jd werkzaam is geweest en hij daardoor bij arbeids-
ongeschiktheid feitelijk minder inkomen derft dan het bedrag van de huidige 
ongehuwdengronds lag, vindt een kort ing op de individuele uitkering plaats. 
In dat geval word t de ui tker ingsgrondslag gesteld op het bedrag van de fei-
telijke inkomensderv ing. Wordt wel gedurende de normaal geldende werk-
tijd gewerkt, dan wordt geen kort ing toegepast. 

- Het recht op uitkering gaat eerst in, indien in het refertejaar ten minste 
15% van de huidige ui tker ingsgrondslag voor gehuwden op jaarbasis aan 
inkomen is verd iend. 

- Indien van een echtpaar beide echtgenoten arbeidsongeschikt zijn vindt 
een zodanige evenredige korting op beide uitkeringen plaats, dat de som 
van de uitkeringen het niveau van de huidige AAW-ui tker ing voor gehuwden 
niet te boven gaat. 

- Voor de gehuwde uitker ingsgerecht igde bestaat de mogel i jkheid van 
het toekennen van een gezinstoeslag. Dit is het geval indien de individuele 
grondslag bij vol ledige arbeidsongeschiktheid, vermeerderd met het inko-
men uit arbeid van de partner, beneden de huidige gehuwdengrondslag 
blijft. De Regering heeft hierbij gemeend dezelfde gradaties als voorgesteld 
in variant B te moeten overnemen. Dit betekent derhalve dat wanneer het ar-
beidsinkomen van de partner niet meer bedraagt dan 15% van de huidige 
grondslag voor gehuwden op jaarbasis, de grondslag steeds wordt opge-
trokken tot 100% van de huidige gehuwdengronds lag. 

Bedraagt het arbeidsinkomen van de partner meer dan 15%, maar niet 
meer dan 3 0 % van de gehuwdengronds lag, dan wordt de grondslag opge-
trokken tot 85% van de gehuwdengronds lag. Bij een arbeidsinkomen van de 
partner van meer dan 30% vindt geen optrekking plaats. 

De SER stelt voor in gevallen van gedeeltel i jke arbeidsongeschiktheid be-
halve het arbeidsinkomen van de partner ook de vol ledige restcapaciteit van 
de ui tker ingsgerecht igde te laten meetellen voor het bepalen van de grond-
slag. Hoe dit voorstel van de SER kan ui twerken, moge blijken uit het volgen-
de voorbeeld : 

Een gehuwde zelfstandige, wiens v rouw geen inkomen heeft, heeft een in-
komen van f 25 000 dat ongeveer overeenkomt met de hoge grondslag op 
jaarbasis. Hij word t vol ledig arbeidsongeschikt en ontvangt uitkering op ba-
sis van de huidige grondslag voor gehuwden. Hij herstelt zodanig, dat hij per 
jaar f 7000 kan verdienen en zijn restcapaciteit dus 28% van zijn inkomen be-
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draagt. De arbeidsongeschiktheidsklasse wijzigt daardoor van 80-100% in 
65-80%. Zijn grondslag op jaarbasis zou dan worden vastgesteld op f 18000 
(gehuwden-grondslag op jaarbasis, verminderd met f 7000), hetgeen na-
genoeg overeenkomt met de grondslag voor ongehuwden op jaarbasis, die 
immers f 17 500 bedraagt. De betrokkene zou dan aan uitkering ontvangen 
65% van f 18 000. Naar de mening van de Regering zou dit toch wel een wat 
te forse terugval aan uitkering voor de betrokkene betekenen. Bovendien 
zou een dergelijke regeling het benutten van de restcapaciteit door de uitke-
ringsgerechtigde niet st imuleren. Vandaar dat de Regering in dit wets-
ontwerp heeft gekozen voor een wat soepeler systeem waarbi j voor het 
meetellen van de verdiensten op grond van de restcapaciteit dezelfde drem-
pels gelden als voor de verdiensten van de echtgenoot, hetgeen in het gege-
ven voorbeeld een grondslag op jaarbasis oplevert van f 21 250 ( 85% van 
f 25 000) en een uitkering van 65% van f 21 250. 

Uit 3.3.2. onder d blijkt dat indien van een echtpaar beide echtgenoten ar-
beidsongeschikt zijn een zodanige evenredige kort ing van beide uitkeringen 
zal plaatshebben, dat de som van de uitkeringen het niveau van de huidige 
AOW-uitker ing voor gehuwden niet te boven gaat. Deze opvatt ing stond ook 
in het aanvankelijke regeringsvoorstel. Hieraan kan worden toegevoegd, dat 
in het voor l iggende ontwerp van wet een zelfde gedragsli jn wordt gevolgd 
bij samenloop van een AAW-uitker ing bij de ene echtgenoot met een AOW-
uitkering bij de andere echtgenoot. Voor dergelijke gevallen word t voorge-
steld in artikel 36 een regeling te treffen, die overeenkomt met de reeds in 
dat artikel opgenomen ant i-cumulat ieregel ing in geval van samenloop van 
AAW-uitker ing met een wezenpensioen ingevolge de AWW. 

Verder dient gewezen te worden op de mogel i jkheid dat een ongehuwde 
die een of meer kinderen beneden 18 jaar te zijnen laste heeft, in aanmerking 
kan komen voor een uitkering op basis van een grondslag die hoger ligt dan 
de algemene grondslag, met als m a x i m u m de thans geldende grondslag 
voor gehuwden De hoogte van die grondslag hangt af van de verdiensten 
uit of in verband met arbeid van de betrokken uitkeringsgerechtigde. Voor 
deze ongehuwden gelden dezelfde regels als voor gehuwden. 

4.2.3. Recht op uitkering voor anderen dan de hiervoor vermelde 
verzekerden 

Zoals in 4.2.2. reeds is vermeld gaat de Regering uit van het standpunt dat 
alleen recht op uitkering bestaat voor de verzekerden, die in het jaar vooraf-
gaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid in het bedrijfs- en be-
roepsleven hebben gewerkt en daarmee minimaal 15% van de thans gel-
dende gehuwdengrondslag hebben verdiend. 

Evenals de SER is de Regering van oordeel dat de mogel i jkheid moet be-
staan om van deze algemene regel af te wi jken, om te zorgen dat bepaalde 
groepen toch aanspraak op uitkering kunnen maken. Dat zijn dan vooreerst 
degenen die wegens ziekte of werkloosheid van min of meer korte duur niet 
aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen. 

Voorts dienen uiteraard - zoals tot nu toe het geval i s - d e jeugd-gehandi-
capten, dat wil zeggen, zij die voor hun 17e jaar arbeidsongeschikt zijn ge-
worden, meegenomen te worden. Hetzelfde geldt voor studerenden tot 27 
jaar indien zij in die ti jd arbeidsongeschikt worden. 

Huisvrouwen, die niet tot de beroepsbevolking behoren, kunnen echter, 
gezien het ui tgangspunt dat er sprake moet zijn van reële inkomensderving, 
geen aanspraak maken op uitkering. Hetzelfde geldt voor personen, die in 
een soortgeli jke situatie verkeren als de huisvrouwen. 

Gedacht wordt hierbij met name aan ongehuwden die werkzaam zijn in de 
gezinshuishoudingen van ouders, broers of zusters en die daarvoor vaak uit-
sluitend een beloning in natura ontvangen. 

De SER vindt bli jkens zijn advies van 20 april 1979 dat deze laatstgenoem-
de groep wel meegenomen moet wo rden ; een standpunt dat de Raad reeds 
in 1972 huldigde. 
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Dit zou moeten gebeuren volgens de SER, omdat deze groep in beginsel 
voor het levensonderhoud aangewezen is op het verr ichten van arbeid, 
waarbi j het irrelevant is of dit geschiedt in het bedri j fs- of beroepsleven dan 
wel in het huishouden van naaste bloedverwanten. De Regering is evenwel 
van mening dat het zwaartepunt van deze regeling valt op de concrete eis 
dat er sprake moet zijn van inkomensderving in verband met de arbeids-
ongeschiktheid. Deze personen zullen evenwel geen inkomen derven in ver-
band met arbeidsongeschiktheid. Evenals de hu isvrouwen worden zij onder-
houden door anderen, terwi j l zij het huishouden doen. Het zou niet billijk 
zi jn, deze groep wel en de huisvrouwen geen aanspraak op uitkering te ver-
lenen. 

Het is uiteraard wel zo, dat beide groepen aanspraak hebben op voorzie-
ningen krachtens de AAW, waaronder ook is begrepen gezinshulp en in het 
algemeen voorzieningen die nodig zijn om het huishouden draaiende te 
houden. 

In tegenstell ing tot de SER is de Regering voorts van mening dat om de-
zelfde reden gescheiden vrouwen, die ui tslui tend al imentat ie ontv ingen, bij 
overl i jden van hun gewezen echtgenoot geen aanspraak dienen te hebben 
op AAW-uitkering wanneer zij inmiddels arbeidsongeschikt zijn geworden. 

Afgezien van het feit dat verreweg de meesten van hen in die situatie aan-
spraak kunnen maken op een AWW-ui tker ing, is ook in deze gevallen niet aan 
de eis van reële inkomensderving voldaan. Zou men ook hier de mogeli jk-
heid geven van deze regel af te wi jken, dan zou in feite de vraag, of men is 
aangewezen op het verrichten van arbeid, het cr i ter ium gaan worden. Dit is 
niet alleen een te vaag begrip, maar de gehele opzet van deze wetswi jz ig ing 
zou daarmee min of meer op losse schroeven worden gezet. 

4.2.4. Herbeoordeling 

De vraag doet zich voor of een eenmaal toegekende uitkering niet van t i jd 
tot t i jd opnieuw zal moeten worden beoordeeld. Er kunnen immers wi jz igin-
gen optreden in de situatie zoals die ten ti jde van de toekenning was. De Re-
gering heeft gemeend, en met haar de SER, deze vraag bevestigend te moe-
ten beantwoorden. Een enkel voorbeeld moge hier volgen. Stel dat van een 
echtpaar de man arbeidsongeschikt is geworden, terwi j l in verband met het 
aandeel van zijn v rouw in het gezinsinkomen een uitkering is toegekend 
naar de algemene grondslag. Houdt de vrouw op een bepaald moment op 
met werken in het bedrijfs- of beroepsleven, dan dient naar het oordeel van 
de Regering een herziening van de uitkering plaats te hebben, opdat het ge-
zinsinkomen niet beneden het sociaal m i n i m u m komt. 

Ook kunnen zich gevallen voordoen, waarin de uitkering was berekend 
naar de grondslag zoals deze thans voor gehuwden geldt. Bij voorbeeld van 
een jong echtpaar studeert de man en de v rouw voorziet met werken in de 
gezinsinkomsten. Wordt deze vrouw arbeidsongeschikt dan zou zij zonder 
de mogeli jkheid van herbeoordel ing deze uitkering behouden ongeacht het 
inkomen dat haar echtgenoot na beëindiging van de studie verdient. 

Voor wat de frequentie van de herbeoordel ing betreft, speelt een tweetal 
factoren een rol. Enerzijds is het uiteraard gewenst dat zo spoedig mogel i jk 
een naar een te hoge, respectievelijk te lage grondslag berekende uitkering 
wordt herzien. Anderzi jds mag de ui tvoerbaarheid van de herbeoordel ingen 
niet uit het oog worden verloren. Op dit punt word t met name gewezen in 
een «notitie van het secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad houdende 
uitvoerings-technische opmerkingen inzake de regeling van de uitkerings-
rechten van de gehuwde werkende v rouw krachtens de AAW», welke notitie 
als bijlage IV bij het SER-advies is gevoegd. 

Deze beide factoren in overweging nemend gaan de gedachten van de Re-
gering vooralsnog uit naar een periodieke beoordel ing van eens per twee a 
drie jaar. In dit verband valt te wijzen op het feit dat voor verzekerden wier 
arbeidsongeschiktheid is ingetreden voor 1 januari 1978, en aan wie op 
grond hiervan onder de werking van de huidige wet AAW-uitker ingen zijn 
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verstrekt, de thans geldende bepal ingen in beginsel van kracht bl i jven. De 
SER is voor wat deze geval len betreft van mening dat het aanbeveling ver-
dient bij de herbeoordel ing steeds te handelen overeenkomstig de bepalin-
gen van het onderhavige wetsontwerp. De Regering is daarentegen de op-
vatt ing toegedaan, dat voor deze uitkeringsgerechtigden zo min mogel i jk 
wi jz ig ingen in de hoogte van de uitkering dienen te worden aangebracht. 
Slechts als een verander ing in de status van de betrokkene is opgetreden, 
dient eventueel tot wi jz ig ing van de bestaande uitkering te worden overge 
gaan. 

4.3. EG-richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het 
gebied van de sociale zekerheid 

De thans voorgestelde regeling kan als een eerste stap worden be-
schouwd ter realisering van hetgeen op 19 december 1978 door de Raad van 
Ministers van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld in de richtl i jn 
betreffende de geleideli jke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandel ing van mannen en v rouwen op het gebied van de sociale zeker-
heid. Het beginsel van gelijke behandeling houdt volgens de richtl i jn in dat 
iedere vo rm van discr iminat ie op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij in-
direct door verwijzing naar met name echtelijke staat of gezinssituatie is uit-
gesloten. Het beginsel van gelijke behandeling heeft in het bijzonder betrek-
king op de werkingsskeer van de regelinqen, op de voorwaarden inzake toe-
lating tot de regel ingen, op de verpl icht ing tot premiebetal ing, op de premie-
berekening, op de berekening van de uitkeringen, waaronder begrepen 
«verhogingen verschuldigd uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste 
komende personen»' alsmede op de duur en het behoud van het recht op 
uitkeringen. 

Uit deze opsomming blijkt dat de voorgestelde regeling wat de arbeids-
ongeschiktheid betreft, vr i jwel het gehele terrein van de richtl i jn dekt. Alleen 
ten aanzien van de premiehef f ing, wordt op dit ogenbl ik nog geen wi jz iging 
voorgesteld. In de nota van 27 juni 1978 is erop gewezen dat de premiehef-
f ing voor alle volksverzekeringen gelijk is, waarbi j de ingehouden premies 
voor de AOW en de AWW als maatstaf worden gebruikt voor het opslag-per-
centage dat als premie geldt voor respectievelijk de AKW, de AWBZ en ook 
de AAW. Op het totaal van dit samenhangende stelsel van premieheff ing 
kan thans geen inbreuk worden gemaakt. Aangezien in de richtl i jn een ter-
mijn van zes jaar word t genoemd zal in de komende jaren de problematiek 
van de premieheff ing aan de orde dienen te worden gesteld. Ook met de ver-
dere realisering van de EG-richtl i jn t.a.v. de overige bepalingen zal zulks het 
geval dienen te zi jn. 

Zoals bekend, zijn de voornaamste wetten die naar aanleiding van het 
vaststellen van de r ichtl i jn dienen te worden gewijzigd de AOW en de WWV, 
omdat in die wet ten in beginsel geen recht op uitkering aan gehuwde vrou-
wen wordt verleend. 

Met betrekking tot de werkloosheidsregel ingen is een projectgroep bezig 
met een studie over de integratie van deze regelingen. De gelijke behande-
ling van mannen en v rouwen in de werkloosheidsregel ingen vormt een on-
derdeel van de studie. Ten aanzien van de AOW zal binnenkort een andere 
projectgroep starten die tot taak heeft voorstellen uit te werken om ook in 
die verzekering tot realisering van de EG-richtlijn te komen. 

In het kader van deze studies zal bezien kunnen worden in hoeverre, met 
het oog op de door de EG-richtli jn beoogde gelijke behandel ing van mannen 
en v rouwen, behalve met het huweli jk ook rekening dient te worden gehou-
den met andere samenlev ingsvormen. 

5. Terugwerkende kracht 

In de nota van 27 juni 1978, alsmede in de memor ie van toel icht ing op de 
uitstelwet zijn de redenen uiteengezet op grond waarvan naar het oordeel 
van de Regering het vr i jwel onmogel i jk was aan de regeling terugwerkende 
kracht te ver lenen. 
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Onder terugwerkende kracht wordt in dit verband verstaan het verlenen 
van uitkeringsrechten ingevolge de AAW aan gehuwde vrouwen, die in het 
verleden arbeidsongeschikt zijn geworden Wel was de Regering bereid de 
regeling van toepassing te verklaren op degenen die op of na 1 januari 1978 
arbeidsongeschikt zijn geworden, zodat de uitkering op zijn vroegst zou aan-
vangen op 1 januari 1979. 

Voor deze opvatt ing zijn twee argumenten aangevoerd. In de eerste plaats 
kleeft er vanuit het gezichtspunt van de ui tvoer ing aan het verlenen van vol -
ledige terugwerkende kracht het grote bezwaar, dat - eventueel in het verre 
verleden - de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid moet worden 
bepaald. Dit is in een systeem van inkomensderving nodig omdat nagegaan 
moet worden welk inkomen is verdiend in het jaar daaraan voorafgaande. In 
combinat ie met de mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan de hoogte 
van de uitkering berekend. 

In de memor ie van toelichting op de uitstelwet stond daarom hierover het 
volgende: «Het behoeft nauwelijks gezegd, dat naarmate dit t i jdstip verder 
in het verleden is gelegen, dit gegeven niet of nauweli jks kan worden achter-
haald en daarmede een verantwoorde ui tvoer ing sterk wordt bemoeil i jkt». 

Bij de inwerkingtreding van de AAW op 1 oktober 1976 behoefden de uit-
voer ingsorganen nauwelijks in het ver leden terug te gaan. Immers reële in-
komensderv ing werd verondersteld en niet nagegaan. De constatering dat 
een verzekerde op genoemde datum een jaar arbeidsongeschikt was ge-
weest en de mate waarin dit het geval was, was voldoende voor het vaststel-
len voor de ui tker ing. 

In de tweede plaats is bij de mondel inge behandel ing van de uitstelwet in 
de Tweede Kamer uiteengezet, dat het voorstel om slechts beperkte terug-
werkende kracht te verlenen aan een nieuwe regeling, niet alleen voort-
kwarn uit uitvoeringstechnische mot ieven, maar ook was ingegeven door 
een beleid tot ombuig ing in de collectieve sector. In Bestek '81 wordt daar-
voor als besparing immers een bedrag van f 90 mi l joen genoemd. 

Ook de EK en de SER hebben zich gebogen over het probleem van de terug 
werkende kracht. De EK sprak zich uit voor het verlenen van volledige terug-
werkende kracht en wel vanwege de verwacht ingen die op dit punt gewekt 
waren. 

Immers de rechten die volgens de oorspronkel i jke regeling per 1 januari 
1979 krachtens de artikelen 9 en 10 van de AAW zouden worden verleend 
aan gehuwde vrouwen, waren niet beperkt in de terugwerking. 

Ook de SER was er om die reden tegen dat alleen terugwerkende kracht 
aan de regeling zou worden gegeven tot 1 januari 1978. De SER stelde daar-
bij dat reeds bij de inwerkingtreding van de wet op 1 oktober 1976 bij de ge-
huwde werkende vrouwen verwacht ingen waren gewekt ten aanzien van 
uitkeringsrechten AAW. Voorts betoogde de SER evenwel het volgende: 

«Anderzijds dient in aanmerking te worden genomen dat het aanleggen 
van het cr i ter ium van (veronderstelde) feiteli jke inkomensderving beperkin-
gen stelt aan de mogel i jkheid om de regeling vol ledige terugwerkende 
kracht te ver lenen: hoe verder in het verleden het ontstaan van de arbeids-
ongeschiktheid van de gehuwde vrouw is gelegen, hoe moeili jker het is om 
vast te stellen tot welke feitelijke inkomensderving deze arbeidsongeschikt-
heid heeft geleid». 

De Regering erkent dat door aanneming van de artikelen 9 en 10 in 1976 
verwacht ingen zijn gewekt, dat uitkeringsrechten krachtens de AAW voor 
gehuwde werkende vrouwen in het verschiet lagen. 

Zij kan dan ook meegaan met de gedachte dat aan deze verwachtingen op 
enigerlei wijze tegemoet dient te worden gekomen. Uit een volgende para-
graaf zal bli jken dat het systeem waarvoor in het onderhavige ontwerp geko-
zen is, naar het zich laat aanzien minder f inanciële offers vraagt dan het plan, 
dat aanvankelijk bij de Regering de voorkeur genoot. Dit zou voor wat de f i -
nanciële kant betreft enige ruimte laten voor het verlenen van terugwerken-
de kracht. Anderzi jds hecht de Regering er grote waarde aan, dat een wet 
wat de ui tvoering betreft, geen onoverkomeli jke problemen oplevert. 
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De benodigde gegevens voor de vaststel l ing van de hoogte der uitkerin-
gen dienen achterhaalbaar te zijn om zodoende zo rechtvaardig mogel i jk te 
kunnen werken. In het bijzonder wanneer een systeem van reële inkomens-
derving word t ingevoerd, stelt dit hoge eisen aan de ui tvoer ing 

Na zorgvuldige afweging is de Regering - in navolging van de SER - t o t de 
conclusie gekomen dat voor de gehuwde v rouwen terugwerking aan de 
nieuwe bepal ingen zal kunnen worden gegeven tot 1 oktober 1975 Dit bete-
kent dat de gehuwde vrouwen die op of na die datum arbeidsongeschikt zijn 
geworden onder de nieuwe regeling zullen val len, zodat zij die aan de vereis-
te voorwaarden voldoen, beginnend vanaf 1 januari 1979 recht op uitkering 
kunnen kri jgen. 

De Regering is voorts met de SER van mening dat deze terugwerkende 
kracht niet behoeft te ge'den voor gehuwde v rouwen die in loondienst wer-
ken. Wanneer zij inmiddels arbeidsongeschikt zijn geworden hebben zij 
recht op een WAO-uitker ing en maakt het voor deze v rouwen geen verschil 
wanneer nu (een deel van) hun WAO-ui tker ing word t omgezet in een AAW-
uitkering. 

De ui tvoer ing word t bovendien veel moei te bespaard wanneer deze groep 
voor wat de terugwerkende kracht betreft, van de regeling wordt uitgezon-
derd. 

6. Overgangsrecht 

Nu het we tson twerp beoogt de opzet van de AAW te wi jzigen en voor het 
recht op uitkering andere eisen te stel len, is het wenseli jk ten aanzien van 
diegenen, die reeds op grond van de thans geldende bepalingen in het ge-
not van een uitkering / i jn , overgangsbepal ingen in het leven te roepen. Deze 
zijn opgenomen in artikel III. Zoals in het voorgaande is gesteld, zullen - be-
halve ten aanzien van de gehuwde v rouwen - de nieuwe bepalingen van 
toepassing zijn op diegenen, wier arbeidsongeschiktheid op of na 1 januari 
1978 is ingetreden. 

In beginsel dient derhalve voor degenen, die voor die datum arbeidsonge-
schikt zijn geworden, de wi jz ig ing in de vigerende bepalingen buiten toepas-
sing te b l i jven. 

Aangezien het zich laat aanzien, dat op het t i jdst ip, waarop deze voorstel-
len tot wet zullen zijn verheven, het jaar 1979 vr i jwel verstreken zal zijn, 
wordt voorgeste ld, de vigerende bepal ingen in ieder geval tot en met 31 de-
cember 1979 te doen gelden. Om te voorkomen, dat ui tker ingsgerecht igden, 
die vóór die datum in het genot van arbeidsongeschiktheidsuitker ing waren, 
worden onderworpen aan de toets ing, zoals die is omschreven in artikel 10a, 
wordt voorts bepaald, dat deze personen ook na die datum onder de vige-
rende bepalingen bli jven val len, zolang er geen wi jz ig ing optreedt in hun 
burgerl i jke staat, respectievelijk zolang zij als ongehuwde een kind beneden 
18 jaar bl i jven verzorgen of bekost igen. Ook na wi jz ig ing van de situatie, als 
hiervoor bedoeld dient het stellen van de inkomenseis voor deze uitkerings-
gerecht igden achterwege te bl i jven. Dit zal echter kunnen worden geregeld 
bij de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 6, derde l id . 

7. Premieheffing 

Het wetsontwerp heeft ui ts lui tend betrekking op de uitkeringskant van het 
probleem. In de wijze van premieheff ing word t althans op dit moment geen 
wi jz iging voorgesteld. 

Dit v indt zijn oorzaak in de omstand ighe id , dat, zoals ook reeds in 4.3 is be-
toogd, er een duideli jke samenhang is, wat de premieheff ing voor de diverse 
volksverzekeringswetten betreft. De bi j wege van aanslag en bij wijze van in-
houding geheven premies ingevolge de AOW en de A W W vormen nameli jk 
de maatstaf voor het opslag-percentage, dat als premie geldt voor respectie-
velijk de AKW, de AWBZ en ook de AAW. Zolang nu, behalve in de AAW, in 
de overige genoemde wetten en met name in de AOW geen wi jz ig ing in het 
uitkeringssysteem wordt aangebracht, ligt het voor de hand, thans ook in 
het premieheff ingssysteem nog geen wi jz ig ing door te voeren. 
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Met betrekking tot de wi jz iging van andere volksverzekeringswetten in 
overeenkomstige zin als de AAW thans, merk ik op, dat, zoals reeds 4.3 van 
deze memor ie is vermeld voor 19 december 1984 op grond van de reeds eer-
der vermelde EG-richtlijn het beginsel van gelijke behandel ing van mannen 
en v rouwen op het gebied van de sociale zekerheid in ons stelsel zal moeten 
zijn gerealiseerd. Dit geldt uiteraard ook voor het premieheff ingsstelsel, 
voor zover dit niet met genoemd beginsel in overeenstemming is. Deze 
overeenstemming ontbreekt in de volksverzekeringswetten, aangezien van 
de gehuwden in beginsel alleen de man premie verschuldigd is, terwi j l het 
inkomen van de vrouw voor de berekening van de premie geacht word t tot 
het inkomen van de man te behoren. 

Binnenkort zal zoals reeds vermeld een ambtel i jke projectgroep starten 
met het bestuderen van bovengenoemde problematiek, zowel voor wat be-
treft de uitkeringen als ten aanzien van het aspect van de premieheff ing. 

8 Kosten 

Naast de voorwaarde, dat de te kiezen oplossing recht moest doen aan de 
geli jkberechtiging van man en v rouw is gesteld, dat de oplossing dient te 
passen in het beleid om de kosten van de sociale zekerheid te beperken. 

Vergeleken met de via het amendement Barendregt in de wet neergelegde 
oplossing is in navolging van de SER om uitvoeringstechnische redenen in 
het thans voorl iggende wetsontwerp gekozen voor een belangrijke beper-
king. Die beperking heeft ook aanzienlijke consequenties voor de kosten van 
het verlenen aan de gehuwde vrouwen van uitkeringsrecht krachtens de 
AAW. Arbeidsongeschiktheid ingetreden vóór 1 oktober 1975, vormt name-
lijk in het voorstel geen titel meer voor een AAW-uitker ing aan gehuwde 
v rouwen terwij l dat op grond van de huidige bepalingen wel het geval zou 
zijn. Dit betekent, dat de kosten van uitkeringen aan gehuwde vrouwen in de 
aanvang op een aanzienlijk lager plan komen te l iggen dan die, welke als ge-
volg van genoemd amendement (ca f 100 min.) uit de huidige wetstekst zou-
den voortvloeien. Een onderl inge vergeli jking van de lasten voortv loeiende 
uit het oorspronkeli jke Regeringsvoorstel en de beide SER-varianten is even-
wel uitermate tentatief, omdat over de groep waarvoor de berekeningen 
moeten worden gemaakt, onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, om als 
basis te dienen. 

Zoals in deze memor ie onder 3.3.5 is aangegeven is op verzoek van de 
SER door het Centraal Planbureau (CPB) een aantal berekeningen gemaakt 
o m de financiële consequenties van de drie alternatieven vast te stellen. Het 
CPB heeft daarbij pogingen gedaan om, voorzover gegevens ontbreken, te 
komen tot de formuler ing van plausibele veronderstel l ingen. Op basis van 
die veronderstel l ingen zijn voor 1981 de lasten berekend van de drie moge-
l i jkheden. Het CPB maakte echter, gelet op het bovenstaande zeer veel voor-
behoud, noemde de ui tkomsten zeer tentatief en sprak uit, dat daaraan om 
die reden geen argument voor de keuze van een alternatief kon worden ont-
leend. 

Het CPB komt voor het jaar 1981 op een bedrag van f 45 min. voor variant 
A, van f 20 min. voor het oorspronkel i jke Regeringsvoorstel, en van f 0 min. 
voor variant B. Ter verklaring van deze bedragen moge het volgede worden 
opgemerkt . 

Het voorstel van de Regering, zoals uiteengezet in de nota van 27 juni 1978 
noemde voor 1979 een bedrag van 10 min. Dit bedrag is lager dan het door 
de SER geraamde, omdat hierbij sprake was van een terugwerkende kracht 
tot slechts 1 januari 1978. 

De veronderstel l ing dat variant B in 1981 per saldo geen kosten met zich 
meer zou brengen, is hierop gebaseerd, dat de meerdere lasten als gevolg 
van uitkeringen aan gehuwde vrouwen opwegen tegen de verminder ing van 
lasten ten behoeve van de overige verzekerden. 

Naar het voorkomt mag de voorzichtige conclusie worden getrokken dat 
van de drie onderzochte alternatieven het thans voorgestelde per saldo de 
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minste kosten met zich zal brengen en dat zelfs ook als in werkel i jkheid de 
ui tkomsten in beperkte mate ongunst iger zullen bli jken te zijn, het in de soci-
ale meerjarenraming voor dit doel uitgetrokken bedrag ad f 10 min. niet zal 
worden overschreden. 

ARTÏKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

Onderdeel A 

1. Zoals in het algemeen deel van deze memor ie van toel icht ing is uiteen-
gezet zal zowel voor mannen als voor v rouwen het recht op toekenning van 
arbeidsongeschiktheidsuitkering worden gebonden aan de voorwaarde dat 
in het jaar onmiddel l i jk voorafgaande aan het intreden van de arbeidsonge-
schiktheid inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroeps-
leven moet zijn verworven. Aangezien artikel 6 het recht op toekenning van 
arbeidsongeschiktheidsuitkering regelt, word t voorgesteld bovenbedoelde 
voorwaarde op te nemen in het eerste l id, onder a, van dat artikel. 

Bedoelde voorwaarde dient niet gesteld te worden voor verzekerden die 
bij het bereiken van de 17-jarige leeftijd reeds arbeidsongeschikt zijn. Dit be-
treft de zogenaamde vroeg-gehandicapten die (nog) geen inkomen uit of in 
verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven hebben kunnen verwer-
ven. Door het nieuw voorgestelde artikel 6, eerste l id, onder b, word t dit be-
reikt. 

2. Het nieuw voorgestelde tweede lid van artikel 6 strekt ertoe te voorko-
men, dat reeds bij een minimaal inkomen aanspraken ontstaan en voert 
daartoe een drempel inkomen in ter grootte van 15% van de maximale 
grondslag voor gehuwden op jaarbasis, hetgeen voor 1979 op ongeveer 
f 3600 neerkomt. Bij een arbeidsinkomen in het refertejaar, voorafgaande 
aan het t i jdst ip van intreden van de arbeidsongeschiktheid, dat lager is dan 
dat bedrag, word t behoudens nader te bespreken ui tzonderingen, geen uit-
kering toegekend. 

Het nieuw voorgestelde derde lid opent de mogel i jkheid om bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur verzekerden en groepen van verzeker-
den, die geen inkomen uit of in verband met arbeid hebben verworven dan 
wel een zodanig inkomen, dat minder bedraagt dan het in het tweede lid be-
doelde m in imuminkomen, zo nodig onder bepaalde voorwaarden, aan te 
wijzen als verzekerden, die wel aan deze voorwaarden voldoen. 

Gedacht wordt hierbij bij voorbeeld aan zelfstandigen, die ondanks een 
voor hun beroep normale arbeidsduur er niet in geslaagd zijn, het min i -
mum-arbeidsinkomen als bedoeld in het tweede lid te verwerven of zelfs 
verlies l i jden, dan wel die ten gevolge van ziekte, ongeval of andere omstan-
digheden buiten hun schuld minder dan voor hun beroep normaal is, heb-
ben gewerkt en dientengevolge het m in imum- inkomen niet hebben kunnen 
verwerven. Daarnaast moet deze weg worden geopend voor studerenden 
en bepaalde groepen werklozen, die geen uitkering ingevolge de Werkloos-
heidswet of de Wet Werkloosheidsvoorziening ontvangen. Tevens kunnen 
op deze wijze andere groepen van verzekerden, voor wie het bij nader inzien 
een bijzondere hardheid zou bli jken te zijn hun het recht op uitkering te ont-
zeggen, op deze wijze aan een uitkering worden geholpen. 

3. Deze wi jz iging is noodzakelijk geworden door de invoeging van een 
nieuw tweede en een nieuw derde lid in artikel 6. 

4. Krachtens het nieuwe tiende lid van artikel 6 zal de Minister van Sociale 
Zaken regelen stellen omtrent hetgeen verstaan moet worden onder inko-
men uit of in verband met arbeid. Hierbij valt onder andere te denken aan de 
geli jkstell ing met inkomen uit arbeid van ziekengeld, uitkering ingevolge de 
Werkloosheidswet, uitkering ingevolge een particuliere ziekte- of ongevals-
verzekering. Voorts zal hierbij kunnen worden bepaald, welke bestanddelen 
van het ondernemersinkomen als inkomen uit of in verband met arbeid kun-
nen worden aangemerkt. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15706, nrs. 3-4 22 



Onderdeel B 

Zie de toel icht ing op artikel I, onderdeel A, onder punt 3. 

Onder deel C. 

Nu wordt voorgesteld aan de gehuwde vrouw onder dezelfde voorwaar-
den uitkeringsrechten bij arbeidsongeschiktheid te verlenen als de over ige 
verzekerden dient artikel 9 alleen nog van het recht op arbeidsongeschikt-
heidsuitkering uit te sluiten de v rouw die recht heeft op een weduwenpen-
sioen of een t i jdel i jke weduwenui tker ing ingevolge de AWW. De voorgestel -
de wi jz iging van het eerste lid van dat artikel strekt daartoe. Vol ledigheids-
halve kan worden opgemerkt , dat het recht op AAW-uitker ing voor de 
vrouw, die voorheen AWW-ui tker ing genoot, slechts kan ontstaan, indien zij 
in het jaar, voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid, 
aan de entree-eis van inkomensverwer ing voldoet. 

Het nieuw voorgestelde tweede lid van dit artikel strekt ertoe de uitkering-
ineens die de weduwe ingevolge artikel 15 van de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet bij her t rouwen ontvangt over een bepaald ti jdvak geli jk te stellen 
met een weduwenpens ioen of een ti jdeli jke weduwenui tker ing ingevolge 
die wet, ten einde cumulat ie van de uitkering-ineens met AAW-ui tker ing te 
voorkomen. Ingevolge de huidige wetstekst kan deze uitkering-ineens buiten 
beschouwing bl i jven, omdat een weduwe bij hertrouwen gehuwde v rouw 
wordt en op die grond reeds niet voor AAW-uitker ing in aanmerking komt. 
Nu aan de gehuwde v rouw bij dit wetsontwerp echter wel een recht op 
AAW-ui tker ing word t toegekend, zou dit kunnen leiden tot cumulat ie van 
eerder genoemde uitkering-ineens met arbeidsongeschiktheidsuitkering. De 
uitkering-ineens is in het algemeen gelijk aan het jaarbedrag van het laatste-
lijk genoten weduwenpens ioen en word t daarom in dat geval geacht betrek-
king te hebben op een periode van een jaar. Slechts in het geval de weduwe 
ouder dan 64 jaar is of de t i jdeli jke weduwenui tker ing, zo zij niet was her-
t rouwd, zich nog slechts over een periode van minder dan een jaar zou heb-
ben uitgestrekt, heeft de uitkering-ineens bij hertrouwen betrekking op een 
kortere periode dan een jaar en wordt deze dus ook voor de toepassing van 
dit artikel geacht op die kortere periode dan een jaar betrekking te hebben. 
Na afloop van de periode, waarover de uitkering-ineens geacht wordt te zijn 
verleend, kan een eventueel recht op AAW-uitker ing ingaan. 

Een zelfde gel i jkstel l ing van de uitkering-ineens met een weduwenpen-
sioen of een ti jdeli jke weduwenui tker ing ingevolge de AAW diende plaats te 
v inden in het kader van de artikelen 37 en 38, waar de heropening van ar-
beidsongeschiktheidsuitkering is geregeld. 

Onderdeel D 

In dit onderdeel word t een nieuw artikel 10 voorgesteld, waarvan de ver-
schil lende leden, voor zover nodig, hieronder worden toegel icht. 

Tweede lid 

Zoals blijkt uit het algemeen deel van deze memor ie gaat het voor l iggende 
wetsontwerp uit van gelijke rechten voor alle ui tkeringsgerecht igden. Dit 
brengt mee een geli jke grondslag voor iedereen. Deze hoofdregel is neerge-
legd in het tweede l id. Uiteraard is hierbi j de - t h a n s reeds bestaande - be-
perking opgenomen met betrekking tot 18-, 19- en 20-jarigen. De in het voor-
gestelde tweede lid opgenomen grondslagen zijn die, welke per 1 januari 
1978 golden. Dit houdt verband met het in artikel IX van het wetsontwerp 
opgenomen voorstel om aan de wet terugwerkende kracht te ver lenen tot 1 
januari 1978. Overigens moge wo rden verwezen naar het voorgestelde art i -
kel IV en de toel icht ing daarop. 
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Derde lid 

In het algemeen deel van deze memor ie is onder 3.3.2. sub e en 4.2.2. 
reeds uitvoerig ingegaan op de omstandigheid, dat de algemene grondslag 
in een groot aantal geval len niet tot voldoende uitkering leidt. Daarbij zijn de 
categorieën genoemd, die in beginsel voor een hogere uitkering in aanmer-
king kunnen komen en de voorwaarden, waaronder zij deze hogere uitkering 
kunnen krijgen. Een en ander is geregeld in het derde lid en vierde lid van ar-
tikel 10 

Het voorgestelde derde lid vermeldt de grondslag voor gehuwden en on-
gehuwden, die een kind te hunnen laste of te verzorgen hebben, indien het 
inkomen uit of in verband met arbeid van de uitkeringsgerechtigde zelf dan 
wel dat van de huweli jkspartner dan wel beide inkomens te zamen meer dan 
15% doch niet meer dan 30% bedragen van de maximale grondslag die in 
het vierde lid is opgenomen. Op jaarbasis omgerekend komt het erop neer, 
dat deze grondslag van toepassing is, indien dit inkomen of deze inkomens 
(op basis 1979) te zamen meer dan ± f 3600 en niet meer dan ± f 7200 bedra-
gen. 

Vierde lid 

Het voorgestelde vierde lid vermeldt de grondslag voor dezelfde catego-
rieën van uitkeringsgerechtigden als het derde l id, indien het aldaar bedoel-
de inkomen of de aldaar bedoelde inkomens te zamen niet meer dan 15% 
van de maximale grondslag bedragen, dus op jaarbasis een bedrag van 
t f 3600 niet overschri jden. 

Vijfde lid 

Onder 3.3.2. sub b en 4.2.2. van het algemeen deel van deze memor ie zijn 
ook aan de orde geweest de uitkeringsgerechtigden, die mede als gevolg 
van de omstandigheid, dat zij in het refertejaar niet in de voor hun beroep 
normale arbeidsduur werkzaam waren, in dat jaar een inkomen uit of in ver-
band met arbeid hebben verworven, dat lager ligt dan het bedrag van de al-
gemene grondslag ingevolge het tweede l id, omgerekend op jaarbasis. In 
dat geval wordt voorgesteld de uitkering te baseren op dit lagere, feitelijk ge-
derfde inkomen. 

Ook kan het voorkomen, dat uitkeringsgerechtigden, behorende tot de ca-
tegorieen als bedoeld in het derde en vierde l id, als gevolg van het minder 
dan normaal werken wel een inkomen hebben genoten ter grootte van 
de op jaarbasis omgerekende algemene grondslag, doch minder dan de op 
jaarbasis omgerekende grondslag die ingevolge het derde of vierde lid voor 
hen zou gelden. In dat geval wordt de uitkering eveneens gebaseerd op het 
lagere, feitelijk gederfde inkomen. De Minister van Sociale Zaken zal regelen 
stellen met betrekking tot de vaststel l ing van het gemiddelde inkomen per 
dag. 

Zesde lid 

Het voorgestelde onder a strekt ertoe het begrip echtgenoot als bedoeld in 
dit artikel te definiëren, aangezien dit begrip hier afwijkt van het begrip echt-
genoot, zoals dit in artikel 1, tweede en derde lid wordt omschreven. 

Het voorgestelde onder b strekt ertoe, dat onder gehuwd voor de toepas-
sing van het derde en het vierde lid niet wordt begrepen het duurzaam ge-
scheiden zijn van de echtgenoot. Dit geldt evenzeer voor het voorgestelde 
onder c. Een en ander valt namelijk niet onder de omschr i jv ing van artikel 1, 
tweede en derde l id, van de AAW 

Het gestelde onder d is overgenomen uit het bestaande vierde lid van arti-
kel 10. 
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Zevende lid 

Op grond van deze bepaling zal de Minister van Sociale Zaken, evenals in-
gevolge artikel 6, t iende l id, regelen stellen omtrent hetgeen veistaan moet 
worden onder inkomen uit of in verband met arbeid. 

Achtste lid 

Gezien de omstandigheid, dat het begrip arbeid van normaal te achten 
duur blijkens het vijfde lid van belang is voor het vaststellen van de grond-
slag en dat dit begrip uiteraard nadere omschr i jv ing behoeft, zijn er in dit op-
zicht nadere regelen nodig Dit lid strekt ertoe, de Minister van Sociale Zaken 
de bevoegdhe'd tot het stellen van de nadere regelen te geven. 

Negende lid 

Op grond van deze bepaling kan de Minister van Sociale Zaken ook met 
betrekking tot andere aangelegenheden dan bedoeld in het zevende en acht-
ste lid nadere regelen stellen Wanneer zich in de praktijk gevallen voordoen, 
waar in de voorgaande leden van het artikel niet voorzien of tot ongewenste 
situaties leiden, opent dit lid verder (ie mogel i jkheid eventueel afwi jkende 
regelen te treffen. 

Onderdeel E 

Dit artikel strekt eitoe, de grondslag, zoals deze bij de toekenning is vast-
gesteld, te herzien, indien de omstandigheden waarop deze vaststel l ing be-
rustte, zich wijzigen 

Eerste lid 

Dit lid is vr i jwel gelijk aan het bestaande zesde lid van artikel 10. Alleen is 
de mogel i jkheid geopend van het gestelde in dit lid af te wi jken. Onder de 
werkingssfeer van dit lid valt bij voorbeeld de herziening van de grondslag, 
als een uitkeringsgerechtigde 19 of 20 jaar wordt , dan wel hij of zij niet langer 
gehuwd is. 

Tweede, derde en vierde lid 

In het algemeen deel van deze memor ie is onder 4.2.4. ingegaan op de 
mogel i jkheid van herbeoordel ing van de gezinssituatie en de inkomensver-
houdingen binnen het gezin na de toekenning. Hiernaar moge worden ver-
wezen. De betreffende regeling is neergelegd in het tweede, derde en vierde 
lid van artikel 10a. Blijkens het vierde lid gaat een eventuele herziening van 
de grondslag in met ingang van de dag na afloop van een nader door de Mi-
nister van Sociale Zaken te bepalen periode na de toekenning of de vor ige 
herbeoordel ing. Voor de duur van deze periode wordt gedacht aan twee of 
drie jaar. Tussentijds kan ook tot verhoging van de grondslag worden over-
gegaan, indien de uitkeringsgerechtigde mededeelt, dat het inkomen uit of 
in verband met arbeid zodanig is gedaald dat dit bij een periodieke herbe-
oordel ing tot verhoging van de grondslag zou hebben geleid. 

Hetzelfde kan geschieden indien dit de bedri j fsvereniging bij voorbeeld bij 
een onderzoek om andere reden blijkt. Voorts word t , gezien de omstandig-
heid, dat ook voor de toepassing van artikel 10a een inkomen dient te wor-
den bepaald, voorgesteld, artikel 10, zevende l id, dat ertoe strekt aan de Mi-
nister van Sociale Zaken de bevoegdheid te geven regelen te stellen met be-
trekking tot de bepaling van het inkomen, van overeenkomst ige toepassing 
te verklaren. 

Ten slotte is ten aanzien van de tussentijdse verhoging van de grondslag 
ingevolge de tweede volzin van het vierde lid voorgesteld artikel 25, tweede 
lid van overeenkomstige toepassing te verklaren. Hiermede word t bereikt 
dat een verhoging van de grondslag niet eerder kan ingaan dan een jaar 
voor het t i jdstip, waarop de verhoging is aangevraagd. 
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Vijfde lid 

Het bepaalde onder a is noodzakelijk, omdat in artikel 10, der,ie en vierde 
l id, ui ts lui tend sprake is van de dag, waarop het recht op arbeidsongesct"* ' 
heir isuitkering ontstaat. 

Voor de toel icht ing op het bepaalde onder b tot en met e van dit lid moge 
worden verwezen naar de toel icht ing op artikel 10, zesde l id, ondei a tot en 
met d. 

Onderdeel F 

De betreffende wi jz iging van artikel 11 is een gevolg van de nieuwe opzet 
van artikel 10. 

Onderdeel G 

Artikel 12a 

De invoeging van het nieuwe artikel 1 2a is een uitvloeisel van het begin-
sel, dat per gezin in totaal niet meer dan de in de volksverzekeringen geiden-
de ui tker ingsnorm voor gehuwden dient te worden verleend. Voorts moge 
nog worden verwezen naar 4.2.2 van het algemeen deel van deze memor ie . 

Het tweede lid heeft ten doel de situatie te regelen, indien één van de echt-
genoten als bedoeld in het eerste lid komt te over l i jden. 

Artikel 12b 

Het systeem van de AAW is zodanig opgezet, dat het overheidspersoneel, 
d w z degenen, die in geval van arbeidsongeschiktheid recht hebben op 
pensioen krachtens de Algemene burgerl i jke pensioenwet, de Algemene mi -
litaire pensioenwet of de Spoorwegpensioenwet, slechts aanspraak op 
AAW-ui tker ing kan maken, wanneer de AAW-ui tker ing het bedrag van het 
eventueel met een aanvul l ing verhoogde inval idi tei tspensioen of de uitke-
r ingen, waarop dit personeel uit hoofde van zijn rechtspositie aanspraak 
heeft, overtreft. Het overheidspersoneel is echter niet uitgezonderd van de 
verzekeringsplicht ingevolge de AAW. In verband daarmee is de overheid 
als werkgeefster dezelfde premie verschuldigd als de andere werkgevers. 
Hoewel het overheidspersoneel door de gekozen systematiek geen aan-
spraak heeft op uitkering of slechts aanspraak heeft op een gedeelteli jke uit-
kering krachtens de AAW wordt de aan de betrokkene niet verschuldigde of 
niet uitbetaalde uitkering op grond van het bepaalde in artikel 8, derde l id, 
van de AAW en de ingevolge dat artikel getroffen beschikking van 15 okto-
ber 1976 (Stcrt. 1976, 208) door het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 
overgemaakt aan het Algemeen burgerl i jk pensioenfonds, het Spoorwegpen-
sioenfonds en het Ministerie van Defensie. 

De invoering van de evenredige verminder ing van de gezamenlijke AAW-
uitker ingen, indien beide echtgenoten daarop aanspraak hebben, leidt tot 
consequenties ten aanzien van bovenbedoelde overheidsgepensioneerden. 
Zonder nadere voorziening immers zou, wanneer van beide echtgenoten de 
een ter zake van arbeidsongeschiktheid aanspraak maakt op invaliditeits-
pensioen op grond van de hierbedoelde overheidspensioenregel ing of op 
een uitkering uit hoofde van de rechtspositie en de ander recht heeft op 
AAW uitkering een discrepantie ontstaan met de situatie, waarin van een 
echtpaar man en v rouw beiden een AAW-ui tker ing ontvangen. 

Om deze onevenwicht igheid weg te nemen is in artikel 12b, eerste l id, be-
paald, dat de hierbedoelde overheidsgepensioneerde of daarmee geli jkge-
stelde voor de toepassing van de evenredige kort ing op de uitkering van zijn 
(haar) echtgeno(o)t(e) op grond van het bepaalde bij artikel 12a geacht 
wordt een AAW-ui t tker ing te zijn toegekend of een vol ledige AAW-uiker ing 
te zijn ui tbetaald. 
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Aangezien op het moment, dat dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, 
de over het jaar 1979 aan de man toegekende AAW uitkering reeds is uitbe-
taald, is de bepaling zodanig geredigeerd, dat de evenredige verminder ing 
van de uitkering voor deze gevallen eerst met ingang van 1980 kan plaats-
vinden. 

Nu in de AAW een evenredige verminder ing van de uitkering gaat plaats-
v inden, indien beide echtgenoten aanspraak op uitkering hebben, waardoor 
derhalve de AAW-aanspraken worden beperkt, zal deze beperking ook die-
nen te gelden voor de uitkering die op grond van artikel 8, derde l id, door het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds aan de pensioenfondsen wordt gedaan. Het 
tweede lid van artikel 12b stiekt daartoe. 

Artikel 12c 

Degene, aan wie bij de inwerkingtreding van de AAW reeds een uitkering 
ingevolge de WAO was toegekend verkreeg op grond van het bepaalde bij 
artikel 90, eerste l id, onder a van de AAW slechts recht op AAW-uitker ing in-
dien de AAW-uitker ing de WAO-uitkering overtrof. In verband hiermee is bij 
de inwerkingtreding van de AAW voor het overgrote deel van de gevallen 
geen AAW-uitker ing toegekend. Een soortgeli jke situatie doet zich voor ten 
aanzien van gehuwde vrouwen, die vóór 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt 
zijn geworden, en die op grond van het voorl iggende wetsontwerp geen 
aanspraak kunnen maken op een AAW-uitker ing. 

Aan hen kan echter inderti jd in verband met arbeidsongeschiktheid, inge-
treden t i jdens een verzekeringsperiode ingevolge de WAO, een WAO-uitke-
ring zijn toegekend. Deze op zich geheel verschil lende groepen WAO-ge-
rechtigden geven echter aanleiding tot een geli jksoort ig probleem Wanneer 
namelijk aan de huweli jkspartner een AAW-uitker ing wordt toegekend kan 
zonder nadere voorziening geen evenredige verminder ing van de uitkering 
van de partner plaatsvinden, aangezien de betrokkene immers niet voor een 
AAW-uitker ing in aanmerking komt. Dit zou dit echtpaar in een gunstiger po-
sitie plaatsen, dan het echtpaar, waarvan beiden aanspraak op AAW-uitke-
ring hebben. Ten einde deze onbi l l i jkheid te vermijden is in het voorgestelde 
artikel 12c om een evenredige verminder ing van de aan de partner verleen-
de AAW-uitker ing mogeli jk te maken de fictie opgenomen, dat aan de ander 
een AAW-uitker ing is toegekend. 

Aangezien op het moment, dat dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, 
de over het jaar 1979 aan de man toegekende AAW-uitker ing reeds is uitbe-
taald, is de bepaling zodanig geredigeerd, dat de evenredige verminder ing 
van de uitkering voor deze gevallen eerst met ingang van 1980 kan plaats-
vinden. 

Voor de gevallen, waarin op grond van deze artikelen een evenredige kor-
t ing op de per 1 januari 1979 of in de loop van dat jaar aan de v rouw toe te 
kennen AAW-uitker ing wordt toegepast is in het vijfde lid van artikel III een 
speciale overgangsregel ing getroffen, op grond waarvan de kort ing die bij 
de man zou moeten plaatsvinden op de uitkering van de vrouw geschiedt. 
Opgemerkt zij, dat ingevolge het bepaalde bij het derde lid van dit artikel en 
het t iende lid van het voorgestelde artikel III regelen kunnen worden gesteld, 
op grond waarvan de evenredige verminder ing van de aan de man toege-
kende uitkering geheel of ten dele ongedaan kan worden gemaakt, indien 
deze tot een ongewenste daling van het gezinsinkomen zou leiden. 

De op grond van het derde lid van artikel 12c te stellen regelen bieden ook 
de mogel i jkheid om andere onvoorziene onbi l l i jkheden, die bij de toepas-
si ng van deze kort ingsbepalingen zouden kunnen ontstaan, op te vangen. 

OnderdeelH 

De bij dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 21 houdt verband 
met de verandering van het karakter van de AAW, die uit dit wetsontwerp 
voortvloei t en waarop in het algemeen deel van deze memor ie van toelich-
t ing ui tvoerig wordt ingegaan. 
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De huidige tekst van het eerste lid verleent de bedr i j fsvereniging de be-
voegdheid aanspraken ingevolge de AAW buiten aanmerking te '^ ten, in 
dien algehele arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij aanvang vdii de ver 
zekering of indien arbeidsongeschiktheid b innen een half jaar na de aanvang 
van de verzekering kennelijk was te verwachten. 

Aangezien alle ingezetenen beneden de 65 jaar verzekerd zi|n ingevolge 
de AAW, kan dit artikel in zijn huidige vorm slechts worden toegepast ten 
aanzien van degene, die zich hier te lande gaat vestigen en al vol ledig ar-
beidsongeschikt is of oen zodanige gezondheid heeft, dat valt te verwachten, 
dat hij b innen een half jaar arbeidsongeschikt wordt . De verander ing van het 
karakter van de AAW, die in de nieuwe opzet, behalve voor de jeugdgehan-
dicapten, het adagium van de veronderstelde inkomensderv ing bij arbeids-
ongeschiktheid zal verlaten en zich, wel iswaar met de nodige uitzonderin-
gen, zal gaan baseren op de reële inkomensderving, die tengevolge van de 
arbeidsongeschiktheid zal ontstaan, maakt het nodig deze bepal ing te her-
zien. 

Het zal, met name o m misbruik te voorkomen van belang zi jn, de mogeli jk-
heden van de bedri j fsvereniging om uitkering te weigeren, uit te breiden 
met die geval len, waar in de verzekerde zich een inkomen uit arbeid gaat ver-
werven, terwi j l hij in feite voor de aanvang van deze werkzaamheden reeds 
arbeidsongeschikt is of zijn gezondheidstoestand het intreden van arbeids-
ongeschiktheid binnen een half jaar kennelijk moest doen verwachten. Vol-
ledigheidshalve zij opgemerkt , dat het uiteraard niet de bedoel ing is, dat de 
bedri j fsvereniging van deze bevoegdheid gebruik maakt ingeval een jeugd-
gehandicaptn > ■ i mis l e i n g i n g tot het verr ichten van arbeid heeft ge-
daan. 

De in het eerste lid i invoegde nieuwe onderdelen b en d strekken ertoe 
deze wi jz ig ing aan te I rengen. De invoeging van een nieuw tweede l id, 
houdt verband met het feit, dat aan verzekerden op grond van het bepaalde 
in artikel 6 een fictief inkomen kan worden toebedeeld. Voor die gevallen 
moet als pei ldatum voor de beoordel ing van de reeds bestaande arbeids-
ongeschiktheid of als da tum, waarna de periode van een halfjaar waar in de 
arbeidsongeschiktheid intreedt, gaat lopen, worden aangemerkt de dag, 
waarop het fictieve inkomen wordt geacht voor het eerst te zijn genoten. 

Onderdeel I 

De huidige tekst van artikel 27 is inhoudeli jk vo lkomen gelijk aan de tekst 
van artikel 37 van de WAO. 

Deze artikelen stellen in de eerste plaats een wachtt i jd van 52 weken met 
betrekking tot het ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid her-
zien van een ui tker ing, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van min-
der dan 45%. Bij een gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid van minder dan 
45% zal er voor de betrokkenen in het algemeen voldoende mogel i jkheid 
zijn o m het resterende arbeidsvermogen produktief te maken. In de onder-
havige gevallen zal derhalve in het algemeen naast de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering aanspraak op arbeidsinkomen bestaan. De betrokken WAO-
verzekerden hebben voorts ter zake van loonderving wegens kortdurende 
ongeschiktheid tot het verr ichten van de arbeid, welke zij hebben aangevat, 
als regel aanspraak op uitkering krachtens de Ziektewet. Deze reden alsme-
de de overweging, dat het in deze gevallen gaat om een herziening vanuit 
een relatief geringe arbeidsongeschiktheid, hebben ertoe geleid om bij toe-
name van de arbeidsongeschiktheid alvorens tot verhoging van de arbeids-
ongeschiktheidsuitker ing over te gaan, eenzelfde wacht t i jd van 52 weken te 
stellen als in de artikelen 19 van de WAO en 6 van de A A W is geschied. 

Voorts regelen deze artikelen gevallen, waarin toegenomen arbeidsonge-
schiktheid niet tot herziening van de toegekende arbeidsongeschiktheidsuit-
kering leidt. Herziening ter zake van toegenomen arbeidsongeschiktheid 
blijft achterwege, indien de belanghebbende bij het intreden van die toene-
ming niet verzekerd is en de toeneming kennelijk is voor tgekomen uit een 
andere oorzaak dan die, waaruit de ongeschiktheid ter zake waarvan uitke-
ring word t genoten, is voor tgekomen. 
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Het verzekerdenbestand en de strekking van de WAO enerzijds en die van 
de AAW anderzijds zijn echter in de huidige situatie geheel verschi l lend. De 
WAO omvat een bepei kter kring van verzekerden, terwij l de WAO-aanspra-
ken anders dan bij de AAW zijn gebaseerd op een reéle terugval in inkomen 
wegens arbeidsongeschiktheid. 

Door het invoeren van een entree-eis in de AAW zal voor die wet een ver-
gelijkbare situatie ontstaan met de WAO. 

In dit licht bezien is het een logische consequentie dat bij toename van de 
arbeidsongeschiktheid vanuit een arbeidsongeschiktheidspercentage van 
minder dan 45 en voor tkomend uit een andere oorzaak, op grond van de 
AAW slechts recht op verhoging van de uitkering zal bestaan indien de be-
trokkene naast de omstandigheid, dat hij als verzekerde kan worden aange-
merkt aan de voorwaarde moet vo ldoen, dat hij in de periode, die aan de 
toeneming van zijn arbeidsongeschiktheid vooraf g ing, zich uit arbeid een in-
komen had verworven. 

Onderdeel J 

Ingevolge artikel 40 van de WAO kan bij herziening van de uitkering ter za-
ke van toeneming van de arbeidsongeschiktheid een hoger dagloon aan de 
uitkering ten grondslag worden gelegd dan voor de herziening het geval 
was. Dit vloeide voort uit de overweging dat de betrokkene na de toekenning 
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van functie kan zijn veranderd. Met 
name, indien hij vóór de toekenning der uitkering in een onvol ledige dienst-
betrekking werkzaam was, bij voorbeeld op slechts één of enkele dagen per 
week, doch ten t i jde van het intreden van de toeneming der arbeidsonge-
schiktheid - zij het als gedeelteli jk arbeidsongeschikte - regelmatig elke dag 
in loondienst werkt, zal het loon uit de laatstvervulde dienstbetrekking veelal 
hoger zijn dan uit de vroegere onvol ledige dienstbetrekking. 

Bij de totstandkoming van de AAW bestond geen reden tot opneming van 
een soortgeli jke bepaling in die wet, aangezien die wet immers ui tg ing van 
vaste grondslagen. Nu door de voorgestelde wi jz iging van artikel 10 in het 
vijfde lid daarvan, variabele grondslagen worden ingevoerd welke lager zijn 
dan de algemeen voor de betrokkene geldende grondslagen, dient ook in de 
AAW een bepaling te worden opgenomen volgens welke deze lage grond-
slag kan worden verhoogd, indien de betrokkene later meer arbeidsonge-
schikt wordt en zich intussen - niettegenstaande zijn gedeeltelijke arbeids-
ongschiktheid - een hoger inkomen is gaan verwerven. 

Het bepaalde ingevolge artikel 29a strekt daartoe. In dit verband moge er-
op worden gewezen, dat de Sociale Verzekeringsraad op 4 juli 1977 mi jn 
ambtsvoorganger heeft geadviseerd het bepaalde in artikel 40 van de WAO 
te wi jz igen, aangezien de huidige tekst tot onbevredigende ui tkomsten kan 
leiden. Hierbij moge overigens ook worden verwezen naar de over dit onder-
werp dd. 10 april 1979 door de leden van de Tweede Kamer de heren Herm-
sen en Van Zeil gestelde vragen en de daarop mijnerzijds gegeven ant-
woorden (Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1978-1979, blz. 
2281). 

In dit advies van de SVR heb ik aanleiding gevonden de tekst van artikel 
29a van de AAW in overeenstemming te brengen met de door de SVR voor-
gestelde wi|ziging van artikel 40 van de WAO en voorts in artikel II van dit 
wetsontwerp de door de SVR voorgestelde wi jz iging van artikel 40 van de 
WAO op te nemen. Bij de toel icht ing van dat betreffende onderdeel zal nog 
nader op het betreffende SVR-advies en de ratio van die wi jziging worden in-
gegaan. 

Onderdeel K 

Aangezien de gehuwde vrouw op grond van dit voorstel niet meer van uit-
kering wordt uitgesloten, dienen de onderdelen b en c, betrekking hebbende 
op intrekking bij huweli jk en bij niet meer duurzaam gescheiden leven, te 
vervallen. 
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Onderdeel i 

Voor de toel icht ing op dit onderdeel moge worden verwezen naar 4.2.2 
van het algemeen deel van deze memor ie. 

Onderdeel M onder 1 

Deze wijziging houdt verband met de wi jz iging van artikel 6. 

Onderdeel M onder 2 N onder 7, 2 en 3 

Deze wi jz igingen zijn een gevolg van de omstandighe id , dat de gehuwde 
vrouw volgens dat voorstel niet meer van uitkering is uitgesloten. 

Onderdeel N onder 4 

Deze wijziging houdt verband met de wi jz ig ing van artikel 6. 

Onderdeel 0 

De voorgestelde aanvull ing van artikel 44 houdt verband met het in artikel 
I, onder G, opgenomen nieuwe artikel 12a. 

Onderdeel P onder 1 

De voorgestelde invoeging van een nieuw derde lid in artikel 48 is een ge-
volg van de invoeging van het in artikel I, onder G, opgenomen nieuwe arti-
kel 1 2a Indien achteraf aan de echtgenoot of echtgenote van de uitkerings-
gerechtigde eveneens een arbeidsongeschiktheidsuitker ing wordt toege-
kend, zal op basis van artikel 1 2a in veel gevallen aan de uitkeringsgerechtig-
de te veel uitkering zijn verleend. Het nieuwe derde lid strekt ertoe in die ge-
vallen een overeenkomstige regeling te treffen als thans reeds in het be-
staande derde en vierde lid is opgenomen. 

Onderdeel P onder 2 en 3 

De wi jz igingen zijn een gevolg van de wi jz ig ing van artikel 9 en van de in-
voeging van een nieuw tweede lid in artikel 36. 

Onderdeel P onder 4 

De wi jz iging vloeit voort uit de wi jz ig ing, opgenomen in onderdeel Pon -
der 1. 

Onderdeel Q 

Voor de berekening van de vakantie-uitkering ingevolge de AAW dient te 
worden uitgegaan van het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, dat 
tot uitbetal ing komt. De evenredige verminder ing bij samenloop van arbeids-
ongeschiktheidsuitkering van beide echtgenoten, zoals voorgesteld in arti-
kel 12a, zal dan ook door moeten werken in de vakantie-uitkering. De in dit 
onderdeel voorgestelde wi jz iging van artikel 53 strekt daartoe. 

Onderdeel R onder 7 

In de huidige situatie zijn alle gehuwde v rouwen, die geen aanspraak heb-
ben op een WAO-uitkering en geen aanspraak of uitzicht op overheidspen-
sioen hebben, op grond van het eerste lid van artikel 61 voor de toepassing 
van de AAW verzekerd bij de Bedri j fsvereniging voor Detailhandel, Ambach-
ten en Huisvrouwen. 
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Aangezien deze gehuwde vrouwen in de huidige situatie geen aanspraak 
kunnen maken op arbeidsongeschiktheidsuitker ing, maar wel in aanmerking 
kunnen worden gebracht voor voorzieningen, is bij de invoering van de 
AAW besloten deze groep verzekerden onder te brengen bij éen bednjfs-
vereniging en wel bij de Bedri j fsvereniging voor Detailhandel, Ambachten 
en Huisvrouwen 

Nu door het voor l iggende wetsontwerp het in de toekomst niet meer al-
leen zal gaan om het verstrekken van voorzieningen, doch evenzeer om het 
recht op toekenning van uitkering en het vaststellen van het bedrag van die -
eventueel gereduceerde - ui tkering, is de vraag vaar voren gekomen of de 
huidige situatie gehandhaafd dient te bl i jven. Dit met name ten aanzien van 
de in het bedrijf van de echtgenoot meewerkende vrouw. 

In verband daarmee heb ik op 17 januari 1979 het advies gevraagd van de 
SVR Dit advies is op 18 mei 1979 uitgebracht. 

Blijkens dat advies, hetwelk als bij lage III bij deze memor ie is gevoegd, 
stelt de SVR dat, nu het niet slechts gaat om het verstrekken van voorzienin-
gen doch evenzeer om het toekennen van uitkering, waarvan de hoogte me-
de afhankelijk kan zijn van het aandeel van de v rouw in het gezamenli jke in-
komen en van een eventuele uitkering ingevolge de AAW welke de echtge-
noot geniet, een handhaving van de huidige situatie minder gewenst is. 

Daarbij is van doorslaggevende betekenis geweest dat een doorbreking 
van het tot nog toe gevolgde indel ingsbeleid v a n d e R a a d a l s gevolg van een 
categorale indel ing van alfe in het eigen bedrijf van haar echtgenoot mee-
werkende gehuwde vrouwen naar de mening van de Raad niet juist geacht 
moet worden. De SVR tekent hierbij nog aan, dat naast de situatie van de in 
het bedrijf van de man werkzame v rouw zich gevallen kunnen voordoen, 
waarbi j de man medewerkt in het bedrijf van de vrouw. Voor beide situaties 
zal een identieke oplossing dienen te worden gevonden. 

Op genoemde gronden is de SVR van mening, dat de in het bedri j f mee-
werkende echtgeno(o)t(e) in het algemeen verzekerd dient te zijn bij de be-
treffende vakbedr i j fsvereniging. 

Met het advies van de SVR kan worden ingestemd. De voorgestelde wijzi-
ging van artikel 6 1 , eerste lid, strekt ertoe de in het bedrijf meewerkende 
echtgenolo)t(e) verzekerd te doen zijn bij de betreffende vakbedri j fsvereni-
ging. 

Vol ledigheidshalve moge hierbij nog worden opgemerkt dat gehuwde 
v rouwen, die reeds sinds een eerder t i jdstip door de Bedri j fsvereniging voor 
Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen in aanmerking zijn gebracht voor 
een voorziening ingevolge artikel 57, van de AAW, op grond van het bepaal-
de in artikel 63 verzekerd bli jven bij die bedri j fsvereniging. 

Onderdeel R onder 2 

De toevoeging van dit vierde lid is nodig om duideli jk te maken, dat de me-
dewerkende echtgenoot zowel een man als een vrouw kan zijn. 

Onderdeel S onder 7 

Deze wijziging houdt verband met de wi jz iging van artikel 6. 

Onderdeel S onder 2 

Door de introductie van de entree-eis in artikel 6 dient in artikei 64, tweede 
lid, te worden bepaald, dat het advies van de GMD geen betrekking moet 
hebben op deze voorwaarde. Deze wi jz ig ing strekt daartoe. 

Onderdelen T, V, W, X, Y, AA onder 7 en BB 

In de huidige tekst van de AAW wordt op verschil lende plaatsen de datum 
van inwerkingtreding omschreven met de woorden : de dag, waarop artikel 6 
in werk ing treedt of is getreden. 
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Nu voorgesteld wordt artikel 6 ingri jpend te wi jzigen met ingang van 1 ja-
nuari !9 /8 dienen deze omschri jv ingen exact te worden aangeduid met «1 
oktober 19 /6.>, hetgeen weer tot gevolg had, dat de bepal ingen in de verle-
den tijd moesten worden gesteld 

Voorts zijn in deze onderdelen de noodzakelijke verwi jz ingen naar de ver-
schil lende leden van artikel 6 gewijzigd in verband met de vernummer ing 
van een aantal leden van het artikel. 

Met betrekking tot onderdeel V, onder 3, zij nog vermeld, dat terugwerking 
van de voorgestelde regeling zal plaatsvinden tot 1 januari 1978. Om te voor-
komen, dat de gehuwde vrouw, die vóór 1 januari 1978 arbeidsongeschikt is 
geworden, aan artikel 89 rechten kan ont lenen, is artikel 9, eerste lid, zoals 
dit lul kudde voor 1 januari 1978, van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Onderdeel U 

Aangezien het inkomen van de ene echtgenoot van belang is voor de vast 
stell ing van de uitkering van de andere echtgenoot is het nodig ook aan 
eerstgenoemde (ie in artikel 78 omschreven inl icht ingsverpl icht ingen op te 
leggen. De toevoeging van een nieuwe volzin aan het eerste lid is nodig om 
duideli jk te maken, dat onder echtgenoot zowel een man als een vrouw kan 
worden verstaan. 

Onderdeel AA onder 2 

De betreffende wi jz iging van artikel 97, tweede l id, is een gevolg van de 
nieuwe opzet van artikel 10. 

Artikel II 

Onderdeel A 

Zoals reeds bij de toel icht ing op artikel 1, onderdeel J is vermeld, is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om tegeli jkerti jd met de invoeging van een 
nieuw artikel 29a in de AAW, artikel 40 van de WAO, waarop het eerder ge-
noemde artikel 29a, van de AAW is gebaseerd, te herzien. Deze wi jz iging 
komt tot stand overeenkomstig een op 4 juli 1977 door de Sociale Verzeke-
ringsraad uitgebracht advies, hetwelk als bijlage IV bij deze memorie is ge 
voegd Inderti jd was het toenmal ig Overlegorgaan van de vakcentrales in 
een schri jven dd. 14 mei 1973 aan (ie toenmalige Minister van Sociale Zaken 
tot de conclusie gekomen, dat in bepaalde gevallen de toepassing van artikel 
40 tot onbi l l i jkheden kan leiden met name doordat de betrokkene, vóór de 
toename van zijn arbeidsongeschiktheid en gedurende de periode na de toe-
name, waarover hij nog ziekengeld ontv ing, aan WAO-uitker ing en loon c.q. 
ziekengeld te zamen aanmerkelijk meer ontv ing, dan na toekenning van de 
herziene WAO uitkering. Door mi jn ambtsvoorganger is deze problematiek 
onder de aandacht van de SVR gebracht. 

Met de SVR ben ik van mening, dat het wenseli jk is artikel 40 zodanig te 
wi jz igen, dat alleen bij toename van de arbeidsongeschiktheid tot 80% of 
meer, herziening van het dagloon plaatsvindt en de toepassing van dat arti-
kel zodanig te verru imen, dat bij de vaststell ing van het nieuwe dagloon zo-
wel rekening wordt gehouden met de voor de toeneming van de arbeidson-
geschiktheid genoten WAO uitkering als het in de laatstelijk uitgeoefende 
functie genoten loon. 

Behoudens een redactionele wijziging is de tekst van het voorgestelde ar-
tikel 40 gelijk aan die, welke door de SVR is opgesteld. Vol ledigheidshalve zij 
opgemerkt, dat in het voorgestelde derde lid de mogel i jkheid is opgenomen 
om nadere regelen te stellen Met name kan dit nodig zijn voor personen, 
werkzaam in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 

Deze personen kunnen in WSW-verband wegens verworven bekwaamhe-
den een hoger loon zijn gaan verdienen Voordat zij in WSW-verband gingen 
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werken kwamen zij mogeli jk reeds in aanmerking voor een WAO-ui tker ing, 
gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 of meer. De op 
grond van het derde lid te treffen regelen kunnen ertoe strekken deze perso-
nen wier arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO niet meer kan toe-
nemen, wanneer zij hun WSW-werkzaamheden om medische redenen moe-
ten verminderen of beëindigen, voor een hogere WAO-uitker ing in aanmer-
king te brengen. In dit verband moge nog worden verwezen naar het ant-
woord op de vragen van de leden der Tweede Kamer, de heren Hermsen en 
Van Zeil (Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, Zitt ing 1978-1979, blz. 
2281). 

Onderdeel B 

De voorgestelde wi jz ig ing van artikel 46a van de WAO houdt verband met 
de invoeging van de artikelen 10a, 12a en 29a in de AAW zoals voorgesteld 
in artikel I, onderdelen E, G en J. 

Art ikel III 

Eerste lid 

Voor de toel icht ing op het eerste lid moge worden verwezen naar hoofd-
stuk 6 van het algemeen deel van de memor ie. 

Tweede lid 

Het eerste lid regelt de situatie voor hen, die vóór 1 januari 1978 arbeids-
ongeschikt zijn geworden. Het is uiteraard echter redelijk op gelijke wijze te 
handelen ten aanzien van de uitkeringsgerechtigden, die op of na genoemde 
datum arbeidsongeschikt zijn geworden en die voor het recht op en de 
hoogte van hun uitkering zijn getoetst aan de oude bepal ingen, omdat de 
nieuwe nog geen kracht van wet hadden verkregen. 

Derde lid 

Een uitzondering op het eerste en tweede lid wordt evenwel gemaakt voor 
hen, die op 1 januari 1979 gehuwde vrouw zijn of dit na 1 januari 1979 wor-
den, zodat deze categorie vanaf het t i jdstip, dat zij gehuwde v rouw zijn, wel 
onder de nieuwe bepalingen vallen. 

Vierde lid 

Wanneer op een gehuwde man, die in het genot is van een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering, op grond van het eerste en tweede lid van artikel III de 
thans vigerende bepalingen van kracht bli jven en zijn echtgenote op of na 1 
januari 1979 eveneens aanspraak op een uitkering zou kri jgen, zou zonder 
nadere voorziening geen kort ing op zijn uitkering kunnen worden toegepast. 
Het is echter de bedoel ing, dat beide echtgenoten te zamen niet meer aan 
uitkering verkri jgen dan die berekend naar de hoge grondslag. Dit is gere-
geld in het nieuw voorgestelde artikel 12a van de AAW. 

Door deze bepaling ook op de lopende uitkering van toepassing te verkla-
ren, wordt bereikt, dat eveneens in die gevallen een evenredige kort ing 
wordt toegepast. Het n ieuw voorgestelde derde lid van artikel 48 en het ge-
wijzigde tweede lid van artikel 53 houden rechtstreeks verband met de in-
voeging van artikel 12a, zodat ook deze bepalingen hier van toepassing dien-
den te worden verklaard. 

Vijfde lid 

Op het t i jdst ip, dat het voorl iggende ontwerp kracht van wet verkri jgt is de 
over het jaar 1979 op grond van de huidige bepalingen van de AAW toege-
kende uitkering in vr i jwel alle gevallen reeds uitbetaald. Hierbij zijn ook ge-
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vallen, waar in een gehuwde man recht heeft op AAW-uitker ing en zijn echt-
genote dit recht op grond van de nieuwe bepalingen verkri jgt. Aangezien 
zonder nadere voorziening de evenredige kort ing op de uitkering van man 
en v rouw op grond van het nieuwe artikel 12a toepassing vindt zou de te 
veel uitgekeerde uitkering aan de man van hem moeten worden teruggevor-
derd. In verband hiermee is in het vi j fde lid een regeling getroffen, ingevolge 
welke de over het jaar 1979 te veel uitgekeerde uitkering aan de man op die 
van de v rouw in minder ing wordt gebracht. Door het van overeenkomstige 
toepassing verklaren van de artikelen 12b, eerste lid, en 12c, eerste l id, word t 
bereikt, dat ook de in die artikelen bedoelde overheidspensioenen of overeen-
komstige uitkeringen en WAO-ui tker ingen in 1979 voor wat de man betreft 
met AAW-ui tker ing worden geli jkgesteld. 

Zesde lid 

Dit lid regelt dat voor de berekening van de vakantie-uitkering ingevolge 
de AAW dient te worden uitgegaan van het bedrag na toepassing van de 
kort ing als in het vi j fde lid bedoeld. 

Zevende lid 

Volgens de thans geldende bepalingen van de AAW en de AOW is samen-
loop mogeli jk van een AAW-uitker ing van de gehuwde man en een zoge-
naamd kostwinsterspensioen ingevolge de AOW van zijn echtgenote. Aan-
gezien ingevolge het eerste l id, onder a, en het tweede l id, op de gehuwde 
man, die op 31 december 1979 in het genot is van AAW-uitker ing, de thans 
vigerende bepalingen van kracht bl i jven, zou dit inhouden, dat, indien . zijn 
echtgenote na die datum 65 jaar wordt en aanspraak op eerdergenoemd 
kostwinsterspensioen ingevolge de AOW zou verkri jgen, geen ant icumulat ie 
van beide uitkeringen zou kunnen plaatsvinden. Dit wordt ongewenst geacht 
op dezelfde gronden als waarop een evenredige korting ingevolge het vier-
de lid word t toegepast. Dit lid strekt ertoe in dit geval beide uitkeringen te 
ant icumuleren. 

Achtste lid 

Ingevolge het eerste l id, onder a, en het tweede l id, bli jven op de gehuwde 
man met AAW-ui tker ing op 31 december 1979 de thans vigerende bepalin-
gen van kracht. Indien er op die datum reeds sprake was van samenloop van 
zijn AAW-ui tker ing met een AOW-pensioen van zijn echtgenote, ontstaat er 
bij over l i jden van één van de echtgenoten gedurende korte ti jd (maximaal 5 
maanden na de maand van overl i jden) een samenloop van uitkering bij de 
langstlevende der echtgenoten. Het ligt voor de hand, die (aflopende) situ-
atie te handhaven en geen anticumulat ie toe te passen. Het achtste lid strekt 
hiertoe. 

Negende lid 

In het nieuw voorgestelde artikel 36, tweede l id, tweede volzin, is de anti-
cumulat ie geregeld van de AAW-uitker ing met een doorbetal ing na overl i j -
den van AOW-pensioen ex artikel 15 van de AOW alsmede van de overl i j -
densuitkering op grond van artikel 44 van de AAW met een op grond van ar-
tikel 14, vierde lid, van de AOW niet-herzien AOW-gehuwdenpensioen. 

Het ligt in de rede o m in die geval len, waar in deze samenloop op 31 de-
cember 1979 plaatsvindt, deze ant icumulat ie niet toe te passen. Het negende 
lid strekt hiertoe. 

Tiende lid 

Dit lid biedt de Minister van Sociale Zaken de mogel i jkheid om, wanneer 
de toepassing van dit artikel tot onevenwicht igheden en onbi l l i jkheden zou 
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leiden, nadere en mogeli jk afwijkende regelen te geven. Met name kan dit 
het geval zi jn, wanneer door de werking van de ant icumulat iebepal ingen het 
gezinsinkomen zou dalen. 

Elfde lid 

Dit lid beoogt voor de toepassing van de overgangsbepal ingen aan de be-
gr ippen: gehuwde man, gehuwde vrouw, echtgenoot, echtgenote en onge-
huwde dezelfde inhoud te geven als deze thans ingevolge het bepaalde in de 
artikelen 1, tweede en derde l id, en 10, vierde l id, onder a, van de AAW voor 
de toepassing van die wet hebben. 

Artikel IV 

Zoals reeds in de toel ichting op het nieuw voorgestelde artikel 10 van de 
AAW is opgemerkt, zijn de in dat artikel genoemde grondslagen de bedra-
gen zoals die per 1 januari 1978 golden of voor wat het bedrag genoemd in 
het derde lid van dat artikel betreft, het bedrag, dat op die datum zou hebben 
gegolden. Dit in verband met het voornemen aan de wi jz igingswet terug-
werkende kracht te verlenen tot 1 januari 1978. Zoals bekend zijn de grond-
slagen - behoudens die, bedoeld in artikel 10, derde lid - op grond van de ar-
tikelen 11 en 97 van de AAW reeds per 1 juli 1978, per 1 januari 1979 en per 1 
jul i 1979 herzien. Artikel IV strekt ertoe, te voorkomen dat de in artikel 10 op-
genomen, op 1 januari 1978 geldende grondslagbedragen alsnog per 1 juli 
1978, 1 januari 1979 en 1 juli 1979 zouden moeten worden gewijzigd. De be-
dragen zoals die op grond van het tweede lid per 1 juli 1978, op grond van 
het derde lid per 1 januari 1979 en op grond van het vierde lid per 1 jul i 1979 
worden vastgesteld, zijn uiteraard dezelfde als die, welke thans reeds per die 
data gelden of zullen gelden. Slechts de in het tweede, derde en vierde lid, 
onder b, genoemde bedragen zijn nieuw. Die zijn vastgesteld op het gemid-
delde van de eerste grondslagen genoemd onder a en de grondslagen ge-
noemd onder c. De percentages, genoemd in het vijfde l id, zijn de procentu-
ele verhoging voor de variabele grondslagen, zoals bedoeld in het vi j fde lid 
van artikel 10 van de AAW. 

Artikelen V en VI 

Voor de toel ichting op deze artikelen moge worden verwezen naar hoofd-
stuk 5 van het algemeen deel van deze memor ie van toel icht ing. 

Voor wat de uitbetaling van de uitkeringen betreft is van belang nog te 
vermelden, dat ook van de uitkeringen die met ingang van 1 januari 1979 
worden toegekend, doch eerst na 1979 worden uitbetaald, loonbelasting 
wordt ingehouden volgens de t i jdvaktabel. De nieuwe uitkeringsgerechtig-
den, voor wie de loonbelasting vr i jwel steeds eindheff ing zal zijn, ondervin-
den daardoor geen progressienadeel van het vertraagd uitbetalen. In die ge-
vallen waarin aan een uitkeringsgerechtigde wel een aanslag inkomstenbe-
ting wordt opgelegd, kan een beroep worden gedaan op de middel ingsrege-
ling van de inkomstenbelast ing. 

Artikel VII 

Het bepaalde in artikel 21 van de AAW houdt in dat uitkeringen in het alge-
meen niet eerder ingaan dan een jaar voor de aanvraag. Het feit, dat voor ge-
huwde vrouwen met terugwerkende kracht tot 1 januari 1979 aanspraak op 
uitkering ontstaat, maakt het nodig deze termi jn voor deze groepte verrui-
men. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
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