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Inleiding 

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is tot stand gekomen in 1956. Zij 
draagt het stempel van de jaren vijftig, met name waar dit het gezinsmodel 
betreft dat aan de opzet van de wet ten grondslag ligt. Dit gezinsmodel, 
waarbij de man de kost verdient en de vrouw thuis de kinderen verzorgt, 
vormt het stramien waarop de AOW is gebouwd. Vandaar dat het toen ook 
bijna vanzelf sprak dat voor gehuwden alleen het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd van de man bepalend was voor het verkrijgen van een AOW-pensioen. 

De rollen van man en vrouw binnen en buiten het gezin zijn zich aan het 
wijzigen. Het hiervoor aangegeven gezinsmodel is niet meer zo vanzelf-
sprekend als voorheen. De dieperliggende achtergrond achter deze 
verschuivingen vormt de wens van velen in de samenleving om zowel 
betaalde als onbetaalde arbeid anders te verdelen. Het stelsel van sociale 
zekerheid zal met deze tendens mee moeten gaan om op essentiële 
momenten aan mensen die bescherming te bieden die nodig is. Het stelsel 
van sociale zekerheid zal daardoor steeds meer geënt moeten zijn op een 
maatschappij van mensen die in beginsel zelf zich verantwoordelijk weten 
voor hun eigen bestaan. Daarnaast zal in dat stelsel tot uitdrukking moeten 
komen dat de overheid tevens bescherming blijft bieden aan hen voor wie 
deze veranderingen geen vanzelfsprekendheid waren. Zeker zal dit het 
geval moeten zijn bij een regeling als de AOW, waarvan nu mensen 
gebruik maken, die voor een groot deel geleefd hebben in een tijd dat het 
traditionele rollenpatroon tussen man en vrouw vanzelf sprak. 

Het is echter zeer goed voor te stellen dat - ook in de toekomst - de 
hiervoor geschetste verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan op den 
duur weer een minder belangrijke rol inneemt naarmate men ouder wordt. 
Tot het voorzien in eigen kosten van levensonderhoud kunnen minder 
mogelijkheden bestaan, terwijl de behoefte aan het actief deelnemen aan 
het arbeidsproces kan afnemen. Ook met die ontwikkeling moet in het 
bijzonder de Algemene Ouderdomswet blijvend rekening kunnen houden. 

In Europees verband wordt al sinds de jaren zeventig eveneens grote 
aandacht besteed aan de zich veranderende rol van met name de vrouw in 
de maatschappij. Uitvloeisel van de bemoeienissen op dit terrein is een 
aantal richtlijnen, waarvan de laatste is die van 19 december 1978. Toen 
heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een richtlijn vastgesteld 
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betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid (79/7/EEG, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. 
L 6 van 10 januari 1979). Aan deze richtlijn - hierna te noemen de derde 
richtlijn - is een tweetal richtlijnen voorafgegaan. Alle drie de richtlijnen 
vloeien voort uit een resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen van 21 januari 1974; deze resolutie hield een sociaal arbeidsprogramma 
in dat onder meer de gelijke behandeling van mannen en vrouwen beoogt 
te verwezenlijken. De regering heeft de doelstelling van de richtlijnen 
onderschreven. De veranderende maatschappelijke opvattingen over de rol 
van man en vrouw in de samenleving en gezin dienen op tal van terreinen, 
waaronder de sociale zekerheid, tot uitdrukking te worden gebracht. 

Een eerste richtlijn van 10 februari 1975 (75/117/EEG, PB, nr. L 45 van 19 
februari 1975) betreft het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen van 
de lid-staten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning 
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. De gelijke beloning van 
mannen en vrouwen is gerealiseerd bij de wet van 20 maart 1975 (Stb. 
129). 

De tweede richtlijn van 9 februari 1976 (PB, nr. L 39 van 14 februari 1976) 
heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien 
van de arbeidsvoorwaarden. Bij deze tweede richtlijn is overwogen, dat het 
beginsel van gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid bij 
later te nemen maatregelen, de derde richtlijn, dient te worden omschreven 
en geleidelijk ten uitvoer te worden gelegd. De tweede richtlijn heeft geleid 
tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving bij wet van 1 maart 1980 
(Stb. 86), terwijl een afzonderlijke regeling is getroffen voor mannen en 
vrouwen in de burgerlijke openbare dienst. 

Specifieke aspecten verbonden aan de sociale zekerheid hebben ertoe 
geleid dat een afzonderlijke richtlijn op het terrein van de sociale zekerheid 
nodig werd geacht. Een vierde richtlijn over de gelijke behandeling in de 
beroepsregelingen op het terrein van de sociale zekerheid is in voorbereiding. 

De derde richtlijn van 19 december 1978 beoogt de geleidelijke tenuit-
voerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit heeft inmiddels geleid 
tot aanpassing van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) bij de 
wet van 20 december 1979 (Stb. 708) voor wat betreft de uitkeringsrechten 
ingevolge die wet. De belangrijkste regelingen die thans nog naar aanleiding 
van deze richtlijn dienen te worden gewijzigd zijn de Algemene Ouderdoms-
wet (AOW) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). 

Met betrekking tot de werkloosheidsregelingen wordt in het kader van de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid integratie van deze regelin-
gen nagestreefd. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen vormt 
een noodzakelijk onderdeel van de integratie. Hierover zullen het parlement 
afzonderlijk voorstellen bereiken. 

Het onderhavige wetsontwerp richt zich derhalve op de realisering van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW 
en aanpassing daaraan van de overige volksverzekeringen. Het wetsontwerp 
heeft zowel betrekking op de uitkerings- en premiekant van de AOW als op 
de premiekant van alle andere volksverzekeringen. Voorstellen tot aanpas-
singen van het premieheffingsstelsel zijn bij de hiervoor genoemde 
wijziging van de AAW niet gedaan vanwege de duidelijke samenhang met 
de premieheffing voor alle andere volksverzekeringen en de in die verzeke-
ringen nog ontbrekende gelijke behandeling. De bij wege van aanslag en 
bij wijze van inhouding geheven premies ingevolge de AOW en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (AWW) vormen namelijk de maatstaf voor het 
opslagpercentage, dat als premie geldt voor de Algemene Kinderbijslagwet 
(AKW), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Nu met name de AOW moet worden 
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aangepast, ligt het voor de hand thans ook voor wat betreft de premieheffing 
het beginsel van gelijke behandeling door te voeren. Voor de regelingen, 
die vallen onder het bereik van de derde richtlijn, is dit trouwens ook een 
verplichting die rechtstreeks uit die richtlijn voortvloeit. 

Over de algehele herziening van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, 
waarop de derde richtlijn gezien artikel 3, tweede lid, overigens geen 
betrekking heeft, is een adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad 
(SER) en de Emancipatieraad (ER) in voorbereiding, waarin de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen mede als doelstelling zal worden 
opgenomen. Het streven is er op gericht, die adviesaanvrage aan het einde 
van dit jaar af te ronden. 

Ook de Algemene Kinderbijslagwet is ingevolge artikel 3, tweede lid, van 
de werkingssfeer van de derde richtlijn uitgesloten. Overigens is in deze 
wet het beginsel van gelijke behandeling reeds volledig doorgevoerd. Over 
de aanpassing van de AWBZ zal een afzonderlijk wetsontwerp bij het 
parlement worden ingediend. De in dit wetsontwerp meegenomen wijzi-
gingen voor de andere volksverzekeringen zijn - afgezien van de premie-
heffing - van technische aard en hebben slechts ten doel bestaande 
coördinaties te handhaven. 

Over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW is op 17 
juli 1981 door het toenmalige kabinet advies gevraagd aan de SER en de 
ER. Op 17 februari 1984 heeft de SER advies uitgebracht over de gelijke 
behandeling in de AOW wat betreft de uitkeringskant; over de gelijke 
behandeling aan de premiekant voor wat betreft alle volksverzekeringen 
heeft de SER op 16 maart 1984 geadviseerd. De ER heeft zijn advies 
vastgesteld op 20 maart 1984. 

In het vervolg van deze memorie zullen de diverse aspecten van de 
gelijke behandeling uiteengezet worden. Wij stellen ons voor daarbij per 
onderdeel de probleemstelling, zoals ook verwoord in de voornoemde 
adviesaanvragen, de standpunten van de SER en de ER daarover alsmede 
het uiteindelijke standpunt van de regering weerte geven. Achtereenvolgens 
komen aan de orde de betekenis van de richtlijn in het algemeen, de 
personele werkingssfeer, de algemene uitgangspunten en randvoorwaar-
den, het uitkeringssysteem, het overgangsrecht, de aanvullende pensioen-
problematiek, het premieheffingsstelsel en de financiële gevolgen. Ten 
slotte wordt een toelichting op de artikelen gegeven. 

§ 2. DE BETEKENIS VAN DE DERDE RICHTLIJN 

2.1. Probleemstelling 

De derde richtlijn beoogt de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid. Volgens artikel 4, eerste lid, van de derde richtlijn 
houdt dat beginsel in, dat iedere vorm van discriminatie op grond van 
geslacht, hetzij direct, hetzij indirect doorverwijzing naar met name de 
echtelijke staat of gezinssituatie, is uitgesloten. 

In een nota inzake de positie van de gehuwde vrouw in de volksverzeke-
ringen van 27 juni 1978 (Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14800 XV, nr. 
35) heeft de regering uitgesproken, dat het beginsel van gelijke behandeling 
haars inziens het best tot zijn recht zou komen in een systeem, waarbij een 
verzelfstandiging van uitkeringsrechten zou worden geïntroduceerd. De 
verzelfstandigingsgedachte is dan ook in de AAW doorgevoerd. Hierbij is 
gebleken dat de SER, de toenmalige Emancipatie Kommissie en het 
parlement die gedachte in zijn algemeenheid konden onderschrijven. In de 
adviesaanvrage over de AOW van 17 juni 1981 aan de SER en de ER heeft 
het toenmalige kabinet aan bovengenoemd standpunt vastgehouden en is 
bij het zoeken naar oplossingen voor de aanpassing van de Algemene 
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Ouderdomswet aan de derde richtlijn eveneens uitgegaan van de verzelf-
standiging van aanspraken. Dit betekent echter niet, dat in het geheel geen 
rekening meer zal worden gehouden met de inkomenspositie van de 
echtgenoot van de pensioengerechtigde. In bepaalde gevallen en onder 
bepaalde voorwaarden komt in de in de adviesaanvrage gepresenteerde 
voorstellen de pensioengerechtigde in aanmerking voor een toeslag ten 
behoeve van de jongere echtgenoot. Voorts was het naar de mening van 
het toenmalige kabinet wenselijk te voorkomen, dat een echtpaar meer aan 
ouderdomspensioen en eventueel toeslag ontvangt dan in de huidige 
situatie aan een gehuwden-ouderdomspensioen. Dit standpunt vindt 
enerzijds zijn grond in het sociaal minimumkarakter van de AOW en 
anderzijds in overwegingen van inkomenspolitieke en budgettaire aard. 

Wat betreft de toeslag doet zich de vraag voor in hoeverre de derde 
richtlijn toestaat dat bij het bepalen van de hoogte van de uitkering rekening 
kan worden gehouden met ten laste van de uitkeringsgerechtigde komende 
gezinsleden, waaronder de echtgenoot. De derde richtlijn spreekt hierover 
in artikel 4, eerste lid, derde gedachtenstreepje, en wel in die zin dat het 
uitbannen van discriminatie naar geslacht eveneens betrekking heeft op 
«verhogingen uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste komende 
personen». 

Uit het feit dat deze verhogingen in de richtlijn zelf als toetsingsonderdeel 
worden genoemd, kan worden afgeleid dat deze op zich zelf genomen 
geoorloofd zijn, mits zij niet discrimineren. Een eerste voorwaarde zal dan 
zijn dat het recht op een toeslag openstaat voor zowel mannen als vrouwen. 
Daarbij zullen, gezien de feitelijke arbeidsverdeling op dit moment tussen 
mannen en vrouwen, mannen in meer gevallen een beroep kunnen doen 
op verhogingen. Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, handelend 
over de eerste richtlijn, geeft aan dat indien door een maatregel meer 
mannen begunstigd worden dan vrouwen er geen strijd is met het verbod 
van discriminatie, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de motieven 
voor die maatregel redelijk zijn en niet gelegen zijn in de wens mannen te 
bevoordelen boven vrouwen (uitspraak van 31 maart 9181 in de zaak nr. 
96/80, Jenkins versus Kingsgate). Ingeval verhogingen worden gegeven, 
kan de redelijkheid hiervan gevonden worden in de gerechtvaardigde wens 
van de overheid bescherming te bieden aan degenen, die gezinsverant-
woordelijkheid hebben, wanneer zij zonder die bescherming onder een 
verantwoord bestaansniveau zouden geraken. 

Een zienswijze als hiervoor weergegeven vindt voorts bevestiging in een 
door de Commissie voor de Europese Gemeenschappen aanvaard voort-
gangsverslag van 6 januari 1984 betreffende de toepassing van de derde 
richtlijn. In dit verslag wordt uitgesproken, dat het, wat de interpretatie van 
artikel 4 van de richtlijn betreft, zeker niet de bedoeling was, verhogingen 
voor afhankelijke echtgenoten te verbieden, maar zowel de man als de 
vrouw een recht op zulke verhogingen toe te staan, als hun echtgenoot 
afhankelijk is. In het verslag wordt dan verder gesteld, dat het in de praktijk 
meestal de man is, die daarvoor in aanmerking komt en dat dit aanleiding 
geeft tot het vermoeden van indirecte discriminatie, tenzij er objectief 
gerechtvaardigde gronden zijn, die geen bedoeling tot discriminatie 
inhouden. Zulke gronden zijn er, aldus het verslag; zij stammen uit het 
verlangen de meerdere uitgaven van een huishouden mogelijk te maken, 
vergeleken met die van een individu. De conclusie van het verslag is dan, 
dat zulke verhogingen slechts gerechtvaardigd kunnen zijn in het geval van 
sociale uitkeringen, die een minimuminkomen garanderen. 

2.2. Standpunt van de Sociaal-Economische Raad 

De SER had reeds bij eerdere gelegenheden het beginsel van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de sociale zekerheid 
onderschreven en daarmee zich impliciet in positieve zin uitgesproken over 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW. Over de wijze 
waarop aan die gelijke behandeling in de AOW vorm en inhoud moet 
worden gegeven, wordt in de raad echter verschillend gedacht. 
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Een deel van de raad, bestaande uit de vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties, alsmede een kroonlid, is van oordeel, dat zoveel 
mogelijk moet worden gegaan in de richting van individualisering ofwel 
naar een geëmancipeerde samenleving waarin mannen en vrouwen op 
gelijke wijze en in gelijke mate kunnen deelnemen aan het arbeidsproces 
en waarin zij financieel onafhankelijk zijn van elkaar. Dit zou vertaald naar 
de AOW moeten leiden tot een uitkering die voor iedere verzekerde 
voorziet in een sociale minimumuitkering van 70% van het netto-minimum-
loon. Dit deel onderkent echter de economische onmogelijkheid om een 
dergelijke individualisering thans te realiseren. Daarnaast zou volgens dit 
deel van de raad dan onvoldoende rekening worden gehouden met de 
huidige maatschappelijke werkelijkheid waarin nog vaak sprake is van een 
afhankelijke partner van de pensioengerechtigde. Daarom dient de indivi-
dualisering volgens dit deel vorm te krijgen in een individuele uitkering van 
50% van het huidige gehuwdenpensioen met de noodzaak om hierop 
toeslagen te verlenen van 50% respectievelijk 20% voor een gehuwde 
respectievelijk ongehuwde pensioengerechtigde. 

Een ander deel van de raad, bestaande uit de vertegenwoordigers van de 
werkgeversorganisaties, alsmede een viertal kroonleden, acht het op zich 
zelf genomen wenselijk om in de AOW het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen te realiseren. De noodzaak hiertoe zou echter, 
gelet op het huidige karakter en het niveau van de AOW-uitkeringen, in 
vergelijking met de wettelijke ouderdomsregelingen van de overige 
EG-lid-staten, niet aanwezig zijn. Dit geldt te meer nu de economische 
omstandigheden geen ruimte voor verbetering van het sociale zekerheids-
stelsel bieden. De gelijke behandeling zou daarom zodanig moeten worden 
geregeld dat de uitkomsten zo dicht mogelijk blijven bij de uitkomsten van 
de huidige regeling en derhalve niet behoeven te gaan in de richting van 
individualisering. 

Met inachtneming van het vorenstaande meent de raad unaniem, dat 
een ieder die in dezelfde sociale en economische omstandigheden verkeeert 
of dreigt te geraken, recht heeft op dezelfde bescherming op grond van de 
sociale zekerheidswetgeving. Voornoemde omstandigheden worden mede 
bepaald door de aanwezigheid van een afhankelijke partner of door 
besparingen als gevolg van een gezamenlijke huishouding. Dit betekent dat 
een verschil in uitkeringsrechten op grond van verschillen in levens- of 
gezinsomstandigheden volgens de gehele raad aanvaardbaar en verdedig-
baar is. 

2.3. Standpunt van de Emancipatieraad 

Over de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de derde richtlijn 
heeft de ER op 28 juli 1982 het advies «Gelijke behandeling in de sociale 
zekerheid» uitgebracht, waarin met name op algemene emancipatiedoel-
stellingen is ingegaan. Het advies van 20 maart 1984 heeft specifiek 
betrekking op de discriminerende opzet van de AOW. In beide adviezen 
geeft de ER als zijn mening te kennen, dat een beleid gericht op gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen slechts kan slagen door economische 
zelfstandigheid van elk individu na te streven. Gelijke en voldoende 
uitkeringsrechten voor iedereen, ongeacht leefsituatie of geslacht, zullen 
daartoe ook voor gehuwde vrouwen verwezenlijkt dienen te worden. De 
nieuwe AOW zal volgens een meerderheid van de ER moeten inhouden, 
dat iedere ingezetene bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd een individueel 
ouderdomspensioen ontvangt, dat voldoende hoog is om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien, althans dat gelijk is aan 70% van het netto-
minimumloon. 

De raad erkent dat het verlenen van een ouderdomspensioen op dat 
niveau aan iedere bejaarde met ingang van 1985 een groot beslag op de 
financiële middelen betekent. Daarom kan de raad in meerderheid insterrv 
men met een overgangsperiode, waarin aan een gehuwde bejaarde een 
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uitkering op een lager niveau wordt verleend. De meeropbrengsten van de 
AOW, die voortvloeien uit de verzelfstandiging van de premieheffing, 
zullen van meet af aan moeten worden aangewend voor een geleidelijke 
verhoging van de uitkering voor gehuwden totdat uiteindelijk een voor 
iedere bejaarde gelijke uitkering is bereikt, waarmee het verschil in uitkering 
tussen ongehuwden en gehuwden zal verdwijnen. In het advies wordt 
aangegeven op welke wijze naar het gewenste niveau moet worden 
toegegroeid. Deze situatie zou in het jaar 2000 moeten worden bereikt. 

De voornoemde meerderheid in de raad signaleert dat in de overgangs-
periode zich het probleem aandient van toeslagen ten behoeve van de ten 
laste komende echtgenoot, jonger dan 65 jaar. Tijdens het huwelijk zal 
veelal de man de enige kostwinner zijn geweest, hetgeen ook voor de 
komende jaren nog vaak het geval zal zijn. De verdeling van de betaalde 
arbeid zal in december 1984 nog niet zodanig zijn dat de bestaande 
verhoging van de uitkering voor kostwinners reeds dan geheel zou kunnen 
worden afgeschaft. Hieruit volgt volgens de raad dat een toeslag op de 
individuele uitkering noodzakelijk is. Met de geleidelijke verhoging van de 
individuele uitkering zal de toeslag evenredig verlaagd dienen te worden. 
Dit deel van de raad wijst erop, dat reeds bestaande toeslagen voor de ten 
laste komende echtgenotes volgens artikel 7, eerste lid, onder d, van de 
derde richtlijn uitdrukkelijk zijn toegelaten. Ingevolge het tweede lid van dat 
artikel en artikel 8 van de richtlijn kunnen deze toeslagen alleen als een 
tijdelijke uitzondering gehandhaafd blijven en zal periodiek moeten worden 
onderzocht of deze uitzondering nog noodzakelijk is. 

Een minderheid van de raad, bestaande uit drie leden, achten de bezwaren 
van een dergelijke overgangsregeling zodanig overwegend, dat met 
onmiddellijke ingang aan iedere gehuwde pensioengerechtigde een 
uitkering moet worden verstrekt van 70% van het netto-minimumloon. De 
noodzaak om op korte termijn de financiële zelfstandigheid van een ieder 
te verwezenlijken vinden zij van doorslaggevend belang. Het elimineren 
van discriminerende elementen uit de AOW brengt naar hun mening 
noodzakelijkerwijs een kostenverhoging met zich mee, omdat het huidige 
kostenniveau van de AOW-uitkeringen alleen dankzij het hanteren van een 
disciriminerend kostwinnersmodel kan worden bereikt. 

2.4. Standpunt van de regering 

Wellicht ten overvloeide merken wij op, dat de Nederlandse wetgever 
zich heeft verplicht tot het nemen van de nodige maatregelen die de 
strijdigheid van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met het 
beginsel van gelijke behandeling wegnemen en dat zulks vóór 1 januari 
1985 moet zijn gerealiseerd. Daarover bestaat bij de regering derhalve 
geen enkele twijfel. Ook los daarvan vormt gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen een beleidsuitgangspunt. 

Uit het advies van de SER blijkt, dat de raad zich in algemene zin kan 
vinden in een in de adviesaanvrage door het toenmalige kabinet gekozen 
uitkeringssysteem van basisuitkeringen en toeslagen, die ten minste 
afhankelijk worden gesteld van de leef- of gezinssituatie. Bij een dergelijk 
systeem kan overigens naar de mening van de regering niet meer van een 
vorm van individualisering worden gesproken in de zin als door het 
eerstgenoemde deel van deze raad wordt bedoeld. Hoewel bij de concrete 
uitwerking van het uitkeringssysteem nader op de diverse opvattingen zal 
worden ingegaan, meent de regering nu al te moeten opmerken, dat een 
deel van de SER de opvatting huldigt dat de uitkeringsregeling qua inkomsten 
dicht bij de huidige regeling moet blijven. Dit deel baseert zich 
daarbij mede op de opvatting dat door de economische omstandigheden 
er geen ruimte meer is voor een verbetering van het stelsel. Een en ander 
staat naar de mening van de regering echter op enigszins gespannen voet 
met de door hetzelfde deel verkondigde mening dat de toeslagen inkomens-
afhankelijk moeten zijn. Dit leidt immers tot uitkomsten die uitgaan boven 
die van de huidige regeling en derhalve tot hogere kosten. 
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De ER bepleit eveneens een uitkeringsregeling van basisuitkeringen en 
toeslagen, maar wenst aan de toeslagen slechts een tijdelijk karakter te 
geven. Over de tijdelijkheid van een toeslagenregeling heeft het kabinet 
reeds de nodige gedachten gewijd in het kader van de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17475, nr. 
6, blz. 37-39). Alles afwegend kwam het kabinet tot de conclusie, dat aan 
een toeslagenregeling geen volledig tijdelijk karakter kan worden gegeven. 
Wel achtte het kabinet het mogelijk dergelijke toeslagen na een zeker 
aantal jaren een ander kakrakter te geven. Na een aanloopperiode zou niet 
langer als vanzelfsprekend een beroep op een toeslag voor een afhankelijke 
partner meer kunnen worden gedaan. Voor mannen en vrouwen zou voor 
de nieuw generatie op de arbeidsmarkt moeten gelden, dat zij gehouden 
zijn allereerst uit eigen arbeid een voldoende inkomen te verwerven. Een 
toeslagenregeling zou noodzakelijk kunnen blijven in die gevallen waarin in 
een stelsel van geïndividualiseerde loondervingsuitkeringen het inkomen 
van de leefeenheid onder het relevante sociaal minimum zakt. Deze situatie 
kan zich met name voordoen, indien één van de partners binnen die 
leefeenheid of beiden in geringe mate voor de arbeidsmarkt beschikbaar 
zijn in verband met de (mede)verzorging van kinderen. 

Het is bovendien denkbaar dat met name in de AOW-toeslagen een 
minder tijdelijk karakter hebben. Op de maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals die hiervoor zijn aangegeven, wenst de regering weliswaar niet 
vooruit te lopen, maar - zoals in de inleiding reeds is opgemerkt - er zal in 
de AOW ruimte moeten worden geboden om echtparen en samenwonende 
personen, waarvan één de 65-jarige leeftijd reeds heeft bereikt, in staat te 
stellen de oudedag gezamenlijk door te brengen. De jongere echtgenoot of 
partner zou derhalve niet gedwongen moeten worden in eigen onderhoud 
te voorzien. De toeslagregeling kan daartoe een belangrijke rol spelen. 
Daarbij komt dat deze regeling in het kader van de ouderdomsvoorziening 
reeds een tijdelijk karakter heeft om redenen dat de jongere echtgenoot of 
partner op een gegeven ogenblik zelf recht op ouderdomspensioen heeft. 

Aan de opvatting van de regering in de inleiding van deze paragraaf over 
de toelaatbaarheid van toeslagen voor ten laste komende echtgenoten 
willen wij nog het volgende toevoegen. De ER wijst in zijn voorstellen erop 
dat reeds bestaande toeslagen tijdelijk door de richtlijn zijn toegelaten. In 
het desbetreffende artikel 7, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, is dit 
bepaald. De bedoeling van dit artikel is bestaande positieve discriminatie 
van de gehuwde vrouw - de richtlijn spreekt van «echtgenote» en niet van 
het sekse neutrale begrip «echtgenoot» in artikel 4, eerste lid - tijdelijk te 
handhaven, omdat de invoering van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen zou betekenen dat de aanspraken van de gehuwde 
man in opwaartse richting zouden moeten worden aangepast. De daaraan 
verbonden, direct met ingang van 1 januari 1985 optredende financiële 
consequenties werden door de lid-staten vooralsnog bezwaarlijk geacht. 
Uit het vorenstaande moet naar onze mening dan ook worden afgeleid, dat 
artikel 7, eerste lid, doelt op situaties die de lid-staten destijds bij het 
aanvaarden van de derde richtlijn concreet voor ogen hadden en welke in 
dit artikel limitatief zijn opgesomd. Vervolgens is dan niet te verdedigen, 
dat weliswaar tijdelijke, maar thans nog niet bestaande toeslagen conform 
het voorstel van de ER alsnog onder de werking van artikel 7 van de 
richtlijn zouden worden gebracht. 

§ 3. Personele werkingssfeer 

3.1. Probleemstelling 

De betekenis van de richtlijn komt nog in een ander verband in het 
geding. De derde richtlijn schrijft voor iedere vorm van directe en indirecte 
discriminatie op grond van geslacht uit te sluiten. In het door het kabinet in 
de adviesaanvrage voorgestelde systeem wordt daaraan gevolg gegeven. 
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Uit de adviesaanvrage blijkt dat het toenmalige kabinet zich bij de nadere 
uitwerking van zijn keuze overwegend heeft laten leiden door de taakop-
dracht, die strikt uit de derde richtlijn kan worden afgeleid. Vooralsnog is 
daarom in de adviesaanvrage voorbijgegaan aan een gelijke behandeling 
van gehuwden en personen die in andere samenlevingsvormen leven. 
Aangezien dit aspect ook op het terrein van andere sociale verzekerings-
wetten dan de AOW een rol speelt, is in de adviesaanvrage voorgesteld dit 
vraagstuk in dit bredere context aan een nadere studie te onderwerpen. 

3.2. Standpunt SER 

De raad is van mening, dat verschillen tussen gehuwden en hiermee 
vergelijkbare andere samenlevingsvormen op het gebied van de sociale 
zekerheidswetgeving dienen te worden wegggenomen en wel zo mogelijk 
gelijktijdig met de invoering van de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de AOW. De raad acht dit in overeenstemming met zijn hiervoor 
verwoorde zienswijze dat ieder die in dezelfde sociale en economische 
omstandigheden verkeert in beginsel recht heeft op dezelfde bescherming 
op grond van de sociale zekerheidswetgeving. 

Er dient volgens de raad een oplossing te worden gevonden vanuit de 
rechtsoverwegingen die aan de desbetreffende regelingen ten grondslag 
hebben gelegen. Deze zijn voor wat de sociale zekerheid betreft per wet 
verschillend vanwege het object van de risicodekking. De oplossing van het 
vraagstuk van de gelijke behandeling van gehuwden en samenwonenden 
zou dan allereerst vanuit de doelstelling en vormgeving van elke wet 
afzonderlijk moeten worden gezocht. De vorenbedoelde gelijke behandeling 
in de AOW dient te worden gebaseerd op de minimumbehoeftefunctie van 
die wet. De minimumbehoefte van gehuwden verschilt naar het oordeel 
van de raad niet met die van ongehuwden, die behoren tot een samenle-
vingsverband dat wordt gekenmerkt door een duurzaam gemeenschappe-
lijke huisvesting en huishouding en daarom als een economische eenheid 
is aan te merken. 

3.3. Standpunt ER 

In de visie van de ER dat aan iedere bejaarde een individueel ouder-
domspensioen moet worde toegekend dat voldoende is om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien, past geen onderscheid naar burgerlijke staat 
en leefsituatie. Voor ongehuwden - ook samenwonende - dient de huidige 
situatie dan ook ongewijzigd te blijven. Ongehuwd samenwonenden 
kunnen en mogen naar de mening van de ER in geen geval als gehuwden 
worden beschouwd. Deze categorie van bejaarden heeft namelijk bewust 
voor deze leefvorm gekozen. Zij ontvangen nu reeds een zelfstandige 
uitkering, die tevens voldoet aan de eisen van de derde richtlijn. Dat 
betekent, aldus de ER, dat van toeslagen op uitkering van één van de 
samenwonenden geen sprake mag zijn. 

3.4. Standpunt van de regering 

Allereerst willen wij opmerken, dat de regering het standpunt van de 
SER, dat verschillen tussen gehuwden en met een huwelijk vergelijkbare 
andere samenlevingsvormen op het gebied van de sociale zekerheidswet-
geving moeten worden weggenomen, volledig kan onderschrijven. Wij 
willen in dit verband in herinnering brengen de adviesaanvrage aan de SER 
en de ER van 25 mei 1983 met betrekking tot de herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17475, nr. 6). 
Hierin wordt onder meer gesteld, dat juist in verband met de minimumbe-
hoeftefunctie van groot belang is de vraag of moet worden gestreefd naar 
gelijke rechten en plichten voor gehuwden en ongehuwd samenlevenden. 
In die adviesaanvrage wordt die vraag in beginsel bevestigend beantwoord. 
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Een reden voor het in de bestaande, maar ook in de toekomstige sociale 
zekerheidswetgeving verbinden van verschillende rechtsgevolgen aan het 
wel of niet gehuwd zijn, is niet gelegen in het verschil in behoefte en 
draagkracht dat daarmee in verband wordt gebracht. Dat verschil in 
behoefte en draagkracht vloeit immers niet voort uit de formalisering van 
een samenlevingsverband door het huwelijk, doch uit het samenwonen 
zelf. Ongehuwd samenwonenden verkeren wat dat betreft niet in een 
andere positie dan gehuwden, zodat gelijke behandeling in de rede ligt. Het 
over de hele linie realiseren van gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden zal overigens, zo stelt de adviesaanvrage van 
25 mei 1983, geen eenvoudige zaak zijn. Voorkomen moet worden, dat 
men zich wel of niet als samenlevend kan presenteren, afhankelijk van de 
vraag of het gaat om daarmee verband houdende voordelen dan wel 
nadelen. Het gaat hierbij om een uiterst gecompliceerde problematiek, 
waarvan de oplossing voor een wijder gebied dan dat van de sociale 
zekerheid moet gelden. Tot zover de voornoemde adviesaanvrage. 

Het moge duidelijk zijn dat de regering kiest voor een integrale aanpak 
van dit vraagstuk, zeker op het terrein van de sociale zekerheid. Een 
geïsoleerde benadering van alleen de AOW komt haar niet gewenst voor, 
Een juridisch sluitende afgrenzing van het begrip samenwonenden vergt 
een diepgaande studie, waar niet lichtvaardig nu al een voorschot op kan 
worden genomen. Ook in het advies van de SER is men er niet in geslaagd, 
deze afgrenzing te maken. Bovendien heeft er thans nog geen evaluatie 
plaatsgevonden van de bevindingen ten aanzien van de maatregelen in de 
sfeer van de loom en inkomstenbelasting, die per 1 januari j l. zijn ingevoerd. 
Daarbij is het beginsel van gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden een uitgangspunt. 

Voor alle duidelijkheid wordt daarbij nog opgemerkt, dat de gelijke 
behandeling van gehuwden en ongehuwden die in een ander - al dan niet 
met een huwelijk vergelijkbaar - samenlevingsverband leven, althans geen 
uit de derde richtlijn voortvloeiende verplichting van de lid-staten betreft. 
De vermelding in artikel 4, eerste lid, aanhef, van de echtelijke staat of 
gezinssituatie heeft uitsluitend een functie om discriminatie tussen mannen 
en vrouwen tegen te gaan, doch heeft geen betrekking op een onder-
scheid tussen gehuwden en niet-gehuwden. Tijdens de parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp tot tijdelijke voorziening met betrekking 
tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in geval van beëindiging 
van de dienstbetrekking, als onderdeel van de aanpassing van de Neder-
landse wetgeving aan de tweede richtlijn, welke een zelfde formulering 
kent als voormeld artikel, is dit nog eens uitdrukkelijk door de minister van 
Justitie a.i. verklaard (Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15545, nr. 5). De 
regering meent dan ook dat de maatregelen per 1 januari a.s. beperkt 
moeten blijven tot die, welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de derde 
richtlijn, namelijk de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarmee 
wordt tevens gevolg gegeven aan één van de aanbevelingen voor de 
wetgever, die een tijdige uitvoering van besluiten van de Europese Ge-
meenschappen moeten waarborgen. Deze aanbevelingen zijn voortgekomen 
uit de zorg over de overschrijding van gestelde termijnen waarbinnen 
richtlijnen moeten worden uitgevoerd (Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 
Aanhangsel 743). 

Ook uit de ontstaansgeschiedenis van de derde richtlijn kan worden 
afgeleid, dat het doel is beperkt tot het elimineren van duidelijke vormen 
van discriminatie en er niet in bestaat in de huidige sociale zekerheidsstelsels 
van de lid-staten andere inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Ten slotte merken wij nog op, dat een geforceerde invoering van het 
onderhavige beginsel van gelijke behandeling tot een danige verzwaring 
van de uitvoeringsproblematiekzou leiden. 

Hoewel de regering het standpunt van de SER dan ook volledig onder-
schrijft, acht zij het vanuit de plicht om deze problematiek serieus tot een 
oplossing te brengen, niet verantwoord om op een zodanig korte termijn 
als de SER voorstelt tot de bewuste gelijke behandeling te komen. Wel zal 
de regering zo spoedig mogelijk nadere voorstellen op dit punt ontwikkelen, 
waarna met het parlement van gedachten kan worden gewisseld. 
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§4. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN VAN DE GELIJKE 
BEHANDELING IN DE AOW 

4.1. Probleemstelling 

In de adviesaanvrage van 17 juli 1981 is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn: 

a. gelijke behandeling van mannen en vrouwen; 
b. samenhang met de andere volksverzekeringen; 
c. verhouding tot de huidige situatie, waaronder de inkomenspolitieke 

aspecten; 
d. beheersing van de kosten van de sociale zekerheid, en 
e. uitvoerbaarheid. 

De in de adviesaanvrage gepresenteerde uitkeringsvarianten worden 
vervolgens aan deze uitgangspunten in hun onderlinge samenhang 
getoetst. 

Voorop staat dat de richtlijn de lid-staten vrijlaat in de vormgeving van 
hun sociale-zekerheidsstelsel. De Europese Commissie heeft in dit verband 
als preliminaire opvatting te kennen gegeven, dat de richtlijn, die betrekking 
heeft op de beroepsbevolking, niet beoogt wijziging aan te brengen in 
bestaande sociale-zekerheidsstelsels, die de gehele bevolking omvattende 
regelingen inhouden. Anders zou, aldus de adviesaanvrage, de AOW 
moeten worden omgevormd tot een verzekering, die grote gelijkenis 
vertoont met de huidige werknemersverzekeringen. 

Volgens het toenmalige kabinet is het voorts in strijd met het wezenlijke 
karakter van de AOW als opbouwverzekering pensioenrechten afhankelijk 
te stellen van feitelijke inkomensderving. Een dergelijke voorwaarde zou 
wel een zeer grote ingreep in de AOW betekenen om te komen tot het doel 
van gelijke berechtiging van mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt bij een 
systeem waarin het kostwinnerschap als rechtscheppend beginsel wordt 
gehanteerd. 

Wat betreft de inkomenssituatie wordt in het door het toenmalige kabinet 
gekozen uitkeringssysteem door het niveau van de uitkering voor een 
gehuwde en door het verlenen van toeslagen bereikt dat die situatie zoveel 
mogelijk de huidige benadert. Uit het oogpunt van kostenbeheersing wordt 
in de adviesaanvrage het verlenen van inkomensonafhankelijke toeslagen, 
waarbij derhalve van een verondersteld kostwinnerschap van de pensioen-
gerechtigde wordt uitgegaan, afgewezen. 

4.2. Standpunt SER 

In zijn advies formuleert de SER een aantal uitgangspunten en randvoor-
waarden, waaraan de aanpassing van de AOW aan de derde richtlijn zal 
moeten voldoen. Deze uitgangspunten - aldus de SER - zijn: 

a. De AOW als volksverzekering 
De SER is van oordeel dat de AOW het karakter van volksverzekering 

moet blijven behouden. Van belang is de opvatting van de raad dat voor 
het recht op uitkering ingevolge de AOW wordt uitgegaan van een veron-
derstelde inkomensderving. Dit betekent dat aan iedere man of vrouw die 
de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, een AOW-pensioen moet worden toegekend. 

b. De AOW-uitkering als sociaal minimum en als bodempensioen 
De SER is van oordeel dat de huidige tweeledige doelstelling van het 

AOW-pensioen, nl. het voorzien in een bestaansminimum bij ouderdom en 
het verschaffen van een bodem voor de aanvullende pensioenvoorzieningen, 
gehandhaafd moet blijven, ook na aanpassing aan de richtlijn. 

c. Samenhang met de overige volksverzekeringen 
De SER is van mening dat bij de onderhavige wijziging van de AOW gelet 

moet worden op de samenhang tussen de AOW en de overige volksverze-
keringen (de AAW, de AWW, de AWBZ en de AKW). Deze samenhang 
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betreft - aldus de raad - met name de kring van verzekerden en de premie-
heffing. Voor wat betreft de uitkeringskant is de raad van mening dat een 
keuze in de AOW niet zonder meer moet worden toegepast op de AWW en 
AAW vanwege het verschil in object van risicoverdeling. 

4.3. Standpunt ER 

De ER is in meerderheid van mening dat het huidige volksverzekerings-
karakter van de AOW gehandhaafd moet worden. Twee leden van deze 
raad willen echter in de nieuwe AOW loondervingselementen een zwaarder 
accent geven. Deze leden baseren hun voorkeur op de volgende argumenten. 
Feitelijke inkomensderving biedt het voordeel van een eigen AOW-uitkering 
van 70%, die hoger is dan het door de regering voorgestelde basispensioen 
of toeslag van 50%. Een en ander zal een aanmoedigingseffect hebben op 
deelname van gehuwde vrouwen aan betaalde arbeid. Gevreesd wordt dat 
inkomensafhankelijke toeslagen belemmerend werken op het emancipatie-
proces. Het wordt voorts als bezwaarlijk ervaren dat tegenover zelfstandige 
premieheffing geen extra uitkeringsrechten komen te staan. Ook in deze 
oplossing geldt dat in een overgangsfase gehuwden in aanmerking dienen 
te komen voor een toeslag, die afhankelijk wordt gesteld van het gezamenlijke 
echtelijke inkomen. 

4.4. Standpunt van de regering 

Naar aanleiding van vorenstaande uitgangspunten van de SER en de ER 
merken wij op, dat de regering deze - met uitzondering van de opvatting 
van twee leden van de ER - volledig onderschrijft. Zoals verder uit deze 
memorie zal blijken, passen de voorstellen in dit wetsontwerp geheel 
binnen deze uitgangspunten. Dit geldt ook voor de door de SER gestelde 
randvoorwaarden, te weten: 

- de wijzigingen moeten passend zijn binnen de derde richtlijn; 
- de wijzigingen moeten geen grote inbreuk betekenen op de financier-

baarheid van de AOW en moeten voorts kunnen worden ingepast in het 
sociaal-economisch beleid; 

- de wijzigingen moeten de uitvoerbaarheid van de AOW niet in gevaar 
brengen. 

Het door een minderheid van de ER voorgestane AOW-systeem, dat in 
de richting van een inkomensdervingsverzekering gaat, verdient niet de 
voorkeur van de regering. Dit bleek reeds uit de opstelling van het toenmalige 
kabinet ten opzichte van het in de adviesaanvrage gepresenteerde uitke-
ringssysteem VI, waarin in de opbouwperiode van het pensioen de eis van 
reële inkomensverwerving wordt gesteld. Het wordt een voorname 
verworvenheid van de verzorgingsstaat geacht, dat bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd uitzicht bestaat op een onvoorwaardelijk 
pensioen, dat personen in staat stelt van de oude dag te genieten zonder 
dat zij in het verleden arbeid hebben verricht. De eis van feitelijke inko-
mensderving als restrictie voor het verlenen van een pensioen kan voorts 
moeilijk in overeenstemming worden gebracht met het feit dat voorheen 
maar wellicht niet direct voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd 
pensioenrechten zijn opgebouwd. 

De regering meent dat het aanmoedingseffect op deelname aan het 
arbeidsproces dat de hiervoor bedoelde leden van de ER van hun voorstellen 
verwachten, niet moet worden overschat. De deelname van vrouwen aan 
betaalde arbeid als één van de emancipatoire doelstellingen, zal zeker niet 
in de eerste plaats worden ingegeven door uit die arbeid voortvloeiende 
pensioenaanspraken. In dit verband zou het teleurstellend zijn, indien de 
toeslagregeling in het door de regering voorgestelde uitkeringssysteem 
een negatieve uitwerking zou hebben op de besluitvorming tot deelname 
aan betaalde arbeid. Voor deze deelname zullen niet alleen financiële 
overwegingen een rol spelen. 
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§5. NADERE UITWERKING EN VORMGEVING VAN HET UITKERINGSSYS-
TEEM 

5.1. Probleemstelling 

In de adviesaanvrage van 17 juli 1981 zijn zes uitkeringssystemen en 
verschillende varianten op deze uitkeringssystemen beschreven en geana-
lyseerd. Een aantal van deze systemen heeft als gemeenschappelijk 
kenmerk dat binnen de AOW onderscheid wordt gemaakt tussen een 
basispensioen en een in aanvulling daarop te verlenen toeslag. Het 
basispensioen laat zich daarbij karaktiseren als een verzelfstandigd recht, 
dat ongeacht de levens- en gezinsomstandigheden en onder voor alle 
verzekerden gelijke voorwaarden wordt toegekend. De toeslag is daarente-
gen wel afhankelijk van de levens- en gezinsomstandigheden van een 
uitkeringsgerechtigde. 

Van de zes in de adviesaanvrage genoemde uitkeringssystemen heeft 
een drietal (de systemen I, II en III) als gemeenschappelijk kenmerk dat het 
recht op basispensioen ingevolge de AOW evenals bij de huidige wetgeving 
alleen afhankelijk is van de leeftijd en van de verzekerde tijdvakken van een 
verzekerde. Het verzekerd zijn wordt daarbij bepaald door het ingezeten-
schap. De andere drie systemen (de nrs. IV, V en VI) hebben dit kenmerk 
niet. Dit zou ertoe leiden dat niet iedere ingezetene bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd aanspraak op een AOW-pensioen zou hebben. Dit zou een 
ingrijpende wijziging van het karakter van de AOW als een algemene 
ouderdomsvoorziening voor alle ingezetenen betekenen. Er zou dan niet 
meer sprake zijn van een volksverzekering. Op grond hiervan heeft het 
toenmalige kabinet de systemen IV, V en VI afgewezen. 

De systemen I, II en III van de adviesaanvrage zijn in overeenstemming 
met het uitgangspunt dat het huidige karakter van de AOW als volksverze-
kering gehandhaafd moet blijven. Voorts hebben deze als gemeenschappelijk 
kenmerk dat het niveau van de AOW-uitkering (basispensioen en toeslag te 
zamen) die de verschillende groepen van uitkeringsgerechtigden bij elk van 
deze systemen zullen ontvangen, vrijwel steeds gelijk is. Ongehuwden 
ontvangen een AOW-uitkering van 70% van de huidige gehuwdenuitkering. 
Gehuwden die beiden 65 jaar of ouder zijn ontvangen ieder een pensioen 
van 50%. Gehuwden met een partner die jonger is dan 65 jaar ontvangen, 
al dan niet afhankelijk van het inkomen van die partner of van het gezamenlijk 
inkomen, een AOW-uitkering van 50 tot 100% of van 70 tot 100% van de 
huidige gehuwdenuitkering. De uitkeringssystemen zijn verschillend in de 
wijze waarop naar levens- en gezinsomstandigheden verschillende uitke-
ringsniveaus worden bereikt. De verschillen spitsen zich toe op de onderlinge 
samenhang tussen de hoogte van het basispensioen en de toeslag en het 
eventueel toepassen van anti-cumulatie bij samenloop van uitkeringsrechten 
binnen een huwelijk. 

Systeem /gaat uit van een basispensioen van 70% voor alle uitkerings-
gerechtigden en een toeslag van 30% voor gehuwden met een partner die 
jonger is dan 65 jaar. Zijn beide echtgenoten 65 jaar of ouder, dan moet 
een anti-cumulatieregeling ertoe leiden dat het basispensioen van elk der 
echtgenoten wordt teruggebracht van 70% naar 50%. 

In systeem //bedraagt het basispensioen voor alle uitkeringsgerechtigden 
50%. In aanvulling op het basispensioen wordt aan ongehuwden steeds 
een toeslag toegekend van 20% en aan gehuwden met een partner jonger 
dan 65 jaar een eventueel van het inkomen afhankelijke toeslag van 50%. 

Systeem ///gaat uit van een gedifferentieerd basispensioen in die zin, dat 
het basispensioen voor gehuwde uitkeringsgerechtigden steeds 50% en 
voor ongehuwde uitkeringsgerechtigden steeds 70% bedraagt. Een 
toeslagregeling is beperkt tot gehuwden met een partner jonger dan 65 
jaar. De voor deze partner te verlenen toeslag bedraagt maximaal 50%. 
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In de adviesaanvrage koos het toenmalige kabinet voor systeem III. Dat 
systeem zou binnen de gestelde randvoorwaarden de beste oplossing 
bieden om de pensioenrechten ingevolge de AOW in overeenstemming te 
brengen met de richtlijn. Ten aanzien van de toeslag werd gekozen voor 
een regeling, waarbij die toeslag alleen afhankelijk wordt gesteld van het 
inkomen van deze partner. Het toenmalige kabinet was van mening, dat 
voor al degenen, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (zowel gehuwden 
als ongehuwden) hun eigen inkomenspositie buiten beschouwing dient te 
blijven bij het vaststellen van de toeslag. Alleen op grond van de relatieve 
behoefte van de betrokkenen wordt ten aanzien van de hoogte van het 
AOW-pensioen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. 

5.2. Standpunt SER 

In zijn advies van 14 februari j l . constateert de raad dat de hiervoor 
beschreven uitkeringssystemen I, II en III voldoen aan het uitgangspunt dat 
de AOW dient te voorzien in het sociaal minimuminkomen. Voorts consta-
teert de raad dat bij elk van deze systemen een verzelfstandiging van de 
uitkeringsrechten van mannen en vrouwen alsmede een gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen wordt bereikt. Met deze keuze voor verzelfstandi-
ging en gelijke behandeling kan de SER zich verenigen. Volledige individu-
alisering in de AOW in die zin dat iedere ingezetene ongeacht levens- en 
gezinsomstandigheden een uitkering ontvangt ter hoogte van 70% van de 
huidige gehuwdenuitkering zou ertoe leiden dat bij samenloop van AOW-
uitkeringen binnen een huwelijk deze het voor een echtpaar geldende 
sociale minimuminkomen overtreffen. Daardoor ontstaat een breuk in de 
samenhang tussen de AOW en de overige regelingen op het terrein van de 
sociale zekerheid. Een dergelijk voor iedereen geldend uitkeringsniveau 
zou in de AOW al leiden tot een toeneming van de uitkeringslasten met 
naar raming f3 mld. 

De regering heeft met instemming ervan kennis genomen, dat ook dit 
deel van de raad, dat volledige individualisering van rechten als uitgangspunt 
kiest, die volstrekte individualisering van rechten onder meer vanwege de 
daaruit voortvloeiende uitkeringslasten op dit moment om economische en 
maatschappelijke redenen onwenselijk acht. 

De raad kan zich vervolgens met de doelstelling van een toeslagregeling 
verenigen. De toeslagregeling is dan vooral bedoeld om tegemoet te 
komen aan de huidige maatschappelijke realiteit dat in het bijzonder de 
gehuwde vrouw in de voor de AOW relevante leeftijdscategorieën voor 
haar levensonderhoud op haar pensioengerechtigde echtgenoot is aange-
wezen. Met het toenmalige kabinet is de raad dan ook van mening dat in 
het geval dat een AOW-gerechtigde geacht wordt te voorzien in het 
levensonderhoud van een partner die jonger is dan 65 jaar, de pensioenge-
rechtigde in aanmerking dient te komen voor een inkomen, al dan niet met 
inbegrip van een toeslag, ter hoogte van de huidige gehuwdenuitkering. 

Met het toenmalige kabinet is de raad eveneens van mening dat het 
introduceren van een anti-cumulatieregeling die bij samenloop van de 
AOW-uitkeringen binnen een huwelijk voorde meerderheid van de gehuwde 
AOW-gerechtigden zal moeten worden aangepast, niet wenselijk is. Ook 
kan de raad zich verenigen met een uitkeringsniveau van 70% voor 
ongehuwden, althans voor wat betreft ongehuwde uitkeringsgerechtigden, 
die alleenwonend zijn. 

Zoals eerder in de memorie vermeld hanteert de raad het uitgangspunt, 
dat gehuwden en ongehuwden die in vergelijkbare omstandigheden 
verkeren gelijk behandeld moeten worden. Op grond hiervan is de raad 
van oordeel dat een ongehuwde die samenwoont met een partner die 
jonger is dan 65 jaar onder gelijke voorwaarden als een gehuwde uitke-
ringsgerechtigde in aanmerking dient te worden gebracht voor een 
AOW-uitkering ter hoogte van 100% van de huidige gehuwdenuitkering. 
Voorts zal volgens de raad een ongehuwde die samenwoont met een 
partner die eveneens de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt een 
AOW-uitkering van 50% van de huidige gehuwdenuitkering moet ontvangen. 

Vanwege het laatstgenoemde uitgangspunt - gelijke behandeling van 
gehuwd en ongehuwd samenwonenden - heeft de raad nog twee andere 
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uitkeringssystemen aan een nadere beschouwing onderworpen, waarbij 
naar de mening van de raad die gelijke behandeling tot zijn recht komt. 

Uitkeringssysteem A 

In dit systeem wordt geen onderscheid gemaakt tussen een basispensioen 
en een toeslag. Hierbij wordt voor het recht op een AOW-uitkering en de 
hoogte daarvan uitsluitend uitgegaan van objectieve criteria, onafhankelijk 
van individuele omstandigheden. Dit systeem kent drie niveaus, nl.: 

- 50% voor gehuwde of samenwonende uitkeringsgerechtigden met een 
partner die 65 jaar of ouder is; 

- 70% voor alleenwonende uitkeringsgerechtigden; 
- 100% voor gehuwde of samenwonende uitkeringsgerechtigden met 

een partner die jonger is dan 65 jaar. 

In dit systeem wordt aangesloten bij de meest voorkomende situatie 
waarbij binnen een huwelijk de man ouder is dan de vrouw, terwijl de 
vrouw geen arbeidsinkomen heeft. Uiteen oogpunt van gelijke behandeling 
en ter vermijding van individuele toetsingscriteria wordt dit systeem ook 
toegepast op minder voorkomende situaties. 

Uitkeringssysteem B 

Bij dit systeem wordt, in navolging van de in de adviesaanvrage genoemde 
uitkeringssystemen, uitgegaan van een onderscheid tussen een basispensi-
oen en een toeslag. Het basispensioen is te beschouwen als een onvoor-
waardelijk en individueel recht, waarvan de hoogte in dit systeem wordt 
gesteld op 50%. 

De toeslag is te beschouwen als een voorwaardelijk recht. De volgende 
niveaus kunnen in dit systeem worden onderscheiden: 

- 50%: alle uitkeringsgerechtigden; 
- 70% (50% + 20% toeslag): hierbij geldt de toeslag voor alleenwonende 

uitkeringsgerechtigden. Deze toeslag is niet inkomensafhankelijk en geldt 
uitsluitend voor degenen die niet gehuwd zijn en niet behoren tot een 
duurzame economische eenheid; 

- 100% (50% + 50% toeslag) : hierbij komt de toeslag toe aan gehuwde 
en samenwonende uitkeringsgerechtigden met een partner die jonger is 
dan 65 jaar. Deze toeslag is bedoeld om de periode te overbruggen waarin 
de oudere partner wel en de jongere nog niet pensioengerechtigd is. Het 
recht is afhankelijk van het inkomen van uitsluitend de jongere partner. 

De raad heeft vervolgens deze twee nieuwe uitkeringssystemen getoetst 
aan de derde richtlijn en de uitkeringslasten berekend. Wat dit laatste 
betreft komt de raad tot het volgende overzicht. 

Toeneming uitkeringslasten AOW ten opzichte van de huidige wetgeving 
(in min. guldens) 

Categorie uitkeringsgerechtigden Uitkerings- Uitkerings 
systeem systeem 
A B 

1.21 700 gehuwde vrouwen ouder dan 
65 jaar, man jonger dan 65 jaar (thans 
géén AOW) + 400 + 210 
2. 144 000 gehuwde mannen ouder dan 
65 jaar, vrouw jonger dan 65 jaar (thans: 
alt i jd gehuwdenpensioen) — — 65 
3. 34 400 samenwonende ongehuwden, 
beiden ouder dan 65 jaar (thans: beiden 
70% van gehuwdenpensioen, wordt 50%) — 1 2 0 — 120 
4 . 8600 samenwonende ongehuwden met 
een partner jonger dan 65 jaar (thans: 70%, 
wordt bij uitkeringssysteem A alt i jd 100% 
en bij uitkeringssysteem B 50-100%) + 4 5 + 7 

+ 325 + 32 
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Vervolgens schenkt de raad aandacht aan de uitvoeringsproblematiek. 
De raad acht een toeneming van problemen bij de uitvoering van de AOW 
onvermijdelijk. De raad komt tot de conclusie dat door een inkomensafhan-
kelijke toeslag de uitvoering van de AOW wel gecompliceerder wordt, maar 
dat dit in de praktijk niet op onoverkomelijke bezwaren hoeft te stuiten. 

De raad is met betrekking tot de beide uitkeringssystemen tot de volgende 
opstellingen gekomen. 

Een deel van de raad, bestaande uit de ondernemersleden en een 
negental kroonleden, is van oordeel dat de voorkeur dient te worden 
gegeven aan een uitkeringssysteem A, waarbij de AOW-uitkering geheel 
onafhankelijk van het inkomen van de uitkeringsgerechtigde of van zijn of 
haar partner wordt verleend. Dit deel komt tot dit oordeel op grond van de 
overweging dat ook bij realisering van de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen alsmede van gehuwden en samenwonenden het wenselijk is 
dat zowel het karakter als de uitkomsten van het uitkeringssysteem zoveel 
mogelijk blijven gehandhaafd. Dit is naar de mening van dit deel van de 
raad ook wenselijk om de gevolgen voorde aanvullende pensioenregelingen 
en de noodzaak van een overgangsregeling zoveel mogelijk te beperken. 
Dit deel van de raad onderkent dat deze keuze leidt tot extra uitkeringslasten 
ten opzichte van de huidige wetgeving, hetgeen dit deel gezien zijn keuze 
voor handhaving van het karakter van de AOW als algemene basis voor de 
oudedagsvoorziening noodzakelijk en onontkoombaar acht. 

Een ander deel van de raad, bestaande uit de werknemersleden en een 
drietal kroonleden, wijst erop, dat voortvloeiend uit de derde richtlijn, naar 
de mening van dat deel in beginsel dient te worden gekozen voor een 
volledige individualisering van de uitkeringsrechten, waarbij de hoogte van 
de voor alle verzekerden geldende individuele uitkering wordt afgeleid van 
het minimuminkomen dat voor een alleenwonende toereikend wordt 
geacht (70%). Gelet echter op de hieraan verbonden uitkeringslasten van 
ca f3 mld. adviseert dit deel van de raad thans niet tot een volledige 
individualisering over te gaan. Dit deel kiest voor uitkeringssysteem B, 
door onderscheid te maken tussen een basispensioen en een toeslag, zoals 
hiervoor is aangegeven. Dit deel geeft er de voorkeur aan om de toeslagen 
ten behoeve van een jongere partner alleen afhankelijk te stellen van het 
inkomen van deze partner. 

5.3. Standpunt ER 

De ER is in meerderheid voorstander van een systeem waarbij iedere 
pensioengerechtigde een basispensioen ontvangt van 70%. Binnen de 
leefeenheid van twee gehuwde of samenwonende bejaarden vindt geen 
aftopping plaats van de basispensioenen, zodanig dat beiden dan geza-
menlijk 100% zouden ontvangen. De ER accepteert dat in een overgangs-
periode het basispensioen van 50%, dat door het kabinet wordt voorgesteld, 
geleidelijk naar het niveau van 70% wordt gebracht; door die geleidelijke 
verhoging wordt de als tijdelijk bedoelde aanvullende toeslag, die inko-
mensonafhankelijk dient te zijn, langzamerhand afgebouwd. 

Een lid van de ER wil dat de toeslag wel afhankelijk is van het inkomen 
van de jongere echtgenoot, indien die jonger is dan 50 jaar. 

5.4. Standpunt van de regering 

Het verheugt ons dat de SER in zijn advies ten aanzien van de in de 
adviesaanvrage gepresenteerde systemen tot dezelfde conclusie komt, dat 
de systemen IV, V en VI moeten worden afgewezen. Ook de ER wil in 
meerderheid de AOW als volksverzekering behouden. 

Zoals eerder in deze memorie uitvoerig is uiteengezet, is de regering van 
mening, dat de gelijke behandeling van huwelijkse en niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen - hoe wenselijk dan ook - niet tegelijkertijd met de 
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gelijke behandeling van mannen en vrouwen voortvloeiende uit de derde 
richtlijn gerealiseerd kan worden en ook niet behoeft te worden. De door 
de SER ontwikkelde modellen A en B hadden tot doel ruimte te geven aan 
de opvattingen van de raad over de gelijke behandeling van niet-huwelijkse 
en huwelijkse samenlevingsvormen. De regering meent dat de in de 
adviesaanvrage voorgestelde variant III die ruimte evenzeer bood. De 
materiële verschillen tussen variant III uit de adviesaanvrage en de diverse 
opvattingen op het punt van het uitkeringssysteem van de SER en de ER 
laten zich als volgt analyseren: 

- de ER en een deel van de SER wenst de toeslag voor de jongere 
partner van de gepensioneerde niet inkomensafhankelijk te maken en heeft 
derhalve geen behoefte aan een onderscheid in pensioen en toeslag; 

- een ander deel van de SER wi! de uitkering aan ongehuwde pensioen-
gerechtigden splitsen in een pensioendeel van 50% en een toeslag van 
20%, zonder deze toeslag van 20% te willen toetsen aan een inkomen. 

De regering acht het niet verantwoord een uitkering te verstrekken, 
wanneer daar inkomenspolitiek geen noodzaak toe bestaat. In het geval de 
jongere partner een inkomen heeft, is die noodzaak niet aanwezig. Op de 
gevolgen voor de aanvullende pensioenvoorzieningen komen wij in 
paragraaf 8.3 nog terug. 

Voorts is zij van mening, dat de meeruitgaven verbonden aan het 
voorstel van de ER en de meerderheid van de SER bijzonder groot zijn in 
een tijd, waarin aan de beheersing van de uitgaven in de collectieve sector 
een absolute voorrang moet worden gegeven ter wille van het gezond 
maken van onze economie en de werkgelegenheid. 

Een onderscheid binnen de ongehuwdenuitkering in een basisdeel van 
50% en een ongetoetste toeslag van 20% acht de regering niet noodzakelijk 
om te zijner tijd gelijke uitkeringsrechten voor ongehuwd samenwonenden 
en gehuwden te realiseren. Dit kan ook worden bereikt door ongehuwd 
samenwonenden, voor zover zij aan nader te bepalen criteria voldoen, voor 
de toepassing van de AOW aan gehuwden gelijk te stellen. Uit een oogpunt 
van wetgevingssystematiek geeft de regering daaraan de voorkeur. Het 
begrip toeslag kan dan beperkt worden tot de toekenning van verhogingen 
op de uitkeringen ten behoeve van een jongere partner, voor zover die 
partner geen voldoende eigen inkomen heeft. Deze vorm van toeslagen zal 
slechts materiële betekenis hebben, zolang een ongelijke deelname van 
mannen en vrouwen aan het arbeidsproces daartoe in individuele gevallen 
noopt. 

Op hetgeen de ER overigens over het uitkeringssysteem heeft opgemerkt 
is de regering reeds ingegaan in de paragraaf 2.4 en 4.4. De opvatting van 
het lid van deze raad dat de toeslag afhankelijk wil maken van het inkomen 
van de echtgenoot van de pensioengerechtigde, die jonger is dan 50 jaar, 
wenst de regering niet over te nemen. Voor haar is doorslaggevend, dat de 
inkomenspositie van de huidige bejaarden of van hen ten laste komende 
personen gehandhaafd blijft. 

§6. NADERE UITWERKING VAN HET GEKOZEN UITKERINGSSYSTEEM 

In deze paragraaf komen enkele aspecten aan de orde, die bij de uitwerking 
van het uitkeringssysteem van belang zijn. Het betreft hier achtereenvolgens: 

- het inkomensbegrip voor de inkomensafhankelijke toeslag 
- de nadere uitwerking van een inkomensafhankelijke toeslag 
- de financiering van de toeslagen 
- de afhankelijkheid van de toeslagen van de verzekerde tijdvakken en 
- het bruto-netto-traject. 
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6.1. Het inkomensbegrip voor de inkomensafhankelijke toeslag 

6.1.1. Probleemstelling 

Zoals uit het voorgaande blijkt, kiest de regering voor een uitkeringssys-
teem waarbij het verlenen van een eventuele toeslag afhankelijk wordt 
gesteld van inkomsten uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven van de jongere partner. Bij de technische bepaling van het 
inkomensbegrip zal de AAW en met name het Inkomensbesluit AAW van 
26 juni 1980, Stcrt. 1980, 133, worden gevolgd. 

6.1.2. Standpunt SER 

Het deel van de SER dat voorstander is van een systeem van inkomens-
afhankelijke toeslagen, is het met die keuze van de regering eens. Dit deel 
stelt dat in de toets ter bepaling van de hoogte van de toeslag het inkomen 
dat de partner verdient uit arbeid als loontrekkende of als zelfstandige 
moet worden betrokken. Dit geldt evenzeer voor inkomensvervangende 
uitkeringen, zoals een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheids-
uitkering of een VUT-uitkering. Dit deel van de SER wenst vermogen of 
vermogensinkomsten van de partner van de pensioengerechtigde buiten 
beschouwing te laten. De regering onderschrijft deze zienswijze. 

6.2. Uitwerking van een inkomensafhankelijke toeslagregeling 

6.2.1. Probleemstelling 

In de adviesaanvrage van 17 juli 1981 staat vermeld dat voor wat betreft 
de uitwerking van de toeslag gedacht zou kunnen worden aan een trapsge-
wijze toeslag van bij voorbeeld 20%, 35% of 50% van het huidige gehuw-
denpensioen, in die zin, dat, wanneer het inkomen 50% of meer van het 
huidige gehuwdenpensioen bedraagt, er geen recht meer op een toeslag 
bestaat. 

Uit deze opzet blijkt, dat een systeem van glijdende toeslagen, waarbij 
elke inkomenswijziging tot aanpassing van de toeslag zal leiden, niet wordt 
overwogen. De voorgestelde trapsgewijze toeslag betekent, dat een zeker 
bedrag aan inkomen vrijgesteld is voordat de toeslag wordt aangepast. In 
dit verband merken wij nog op, dat in de adviesaanvrage aan de SER en de 
ER overde herziening van het stelsel van sociale zekerheid is gekozen voor 
een vrijlatingsregeling, zoals die thans in de AAW is opgenomen. Met de 
thans in het kader van de AOW voorgestelde regeling wordt daarbij 
aangesloten. 

6.2.2. Standpunt SER 

Het deel van de SER dat kiest voor een inkomensafhankelijke toeslag is 
niet eensluidend in zijn opvatting over de uitwerking van de toeslag. Een 
deel van dit deel, bestaande uit het lid van de raad benoemd door de MHP, 
is van mening dat voor de bepaling van het drempelbedrag aansluiting 
moet worden gezocht bij de belastingwetgeving. Uit een oogpunt van 
eenheid van wetgeving is het in de ogen van dit deel aan te bevelen een 
inkomen van de partner van f5027 (het inkomen dat de partner ten hoogste 
mag verdienen wil de andere partner de alleenverdienerstoeslag op de 
algemene belastingvrije som verkrijgen) buiten beschouwing te laten. 
Voorts is dit deel van mening dat het eventuele meerdere inkomen van de 
partner volledig op de toe te kennen toeslag in mindering moet worden 
gebracht. 

Een ander deel van dit deel van de raad, bestaande uit de leden benoemd 
door het CNV en de FNV, alsmede een kroonlid, is van mening, dat het vrij 
te stellen bedrag gelijk moet zijn aan 15% van het netto-minimumloon. 
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Voorts zal naar de mening van dit deel ook van het inkomen dat dit bedrag 
te boven gaat een bepaald gedeelte, bij voorbeeld éénderde, buiten 
beschouwing moeten blijven. Aldus wordt naar de mening van dit deel 
voorkomen dat de toeslagregeling de deelneming aan het arbeidsproces 
door de jongere partner in sterke mate beïnvloedt. 

6.2.3. Standpunt van de regering 

De regering is eveneens van mening dat het inkomen van de jongere 
partner niet volledig op de toeslag in mindering moet worden gebracht. 
Een dergelijke volledige anti-cumulatie komt in de andere sociale verzeke-
ringswetten (AAW, werkloosheidswetten) ook niet voor. Ook de Algemene 
Bijstandswet kent een vrijstellingsregeling. 

In dit wetsontwerp is gekozen voor een systeem van trapsgewijze 
toeslagen die een deel van het inkomen van de jongere echtgenoot 
vrijlaten. Het voordeel hiervan is ten opzichte van een regeling waarbij het 
meerdere inkomen geheel of gedeeltelijk in mindering moet worden 
gebracht, dat niet iedere wijziging in het inkomen tot een mutatie in de 
toeslag zal leiden. Met name de uitvoeringstechnische aspecten wegen 
voor ons zwaar. Een stelsel dat leidt tot onmiddellijke mutaties volgend op 
mutaties in de inkomenspositie is vrijwel niet uit te voeren en is tamelijk 
fraudegevoelig. De voorkeur gaat derhalve uit naar een getrapt stelsel van 
toeslagen met drie in hoogte verschillende uitkomsten, nl.: 

Een toeslag van: Bij een inkomen van: 

50% van het huidige gehuwden- O.tot 15% van het huidige gehuwden-
pensioen pensioen 
35% van het huidige gehuwden- 1 5 tot 30% van het huidige gehuwden-
pensioen pensioen 
20% van het huidige gehuwden- 30 tot 50% van het huidige gehuwden-
pensioen pensioen 

Het vrijgestelde bedrag kan derhalve oplopen tot maximaal 15% van het 
huidige niveau van het gehuwdenpensioen in geval van een toeslag van 
50% of 35% van dat pensioen en maximaal 20% in geval van een toeslag 
van 20%. 

Gekozen wordt voor een systeem, waarin - in navolging van de AAW -
een periodieke herbeoordeling plaatsvindt van het recht op de toeslag. De 
termijn van die herbeoordeling is in de AAW thans gesteld op drie jaar. 
Daarvoor is bij de nadere wijziging van de AAW (invoering gelijke uitke-
ringsrechten voor mannen en vrouwen) in 1979 om uitvoeringstechnische 
redenen gekozen, waarbij wel werd overwogen dat op den duur tot een 
kortere periode moest worden overgegaan. Ook bij de beperking van de 
werkingssfeer van het minimumdagloon in de Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning (WWV) per 1 januari 1983 is voor een zelfde herbeoordelingsperiode 
gekozen. Voor wat betreft de AOW wordt een periode van herbeoordeling 
van een jaar voorgesteld. Bij die periode acht de regering het aanvaardbaar, 
dat geen verlaging of intrekking van de toeslag plaatsvindt als gevolg van 
een in dat jaar optredende wijziging in de inkomenssituatie van de jongere 
echtgenoot. 

Het voornemen bestaat in de AAW en de WWV tot een zelfde systeem te 
komen. Daarover zal het advies van de Sociale Verzekeringsraad onder-
scheidenlijk van de adviescommissie WWV van de SER worden gevraagd. 

6.3. De financiering van de toeslagen 

6.3.1. Probleemstelling 

In de adviesaanvrage wordt impliciet uitgegaan van een zelfde financiering 
van de toeslagen als van de uitkeringen ingevolge de AOW, nl. uit het 
Algemeen Ouderdomsfonds. Dit fonds wordt thans vrijwel uitsluitend 
gevoed door de opbrengst van de premieheffing. 
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6.3.2. Standpunt SER 

Ten aanzien van de financiering van de toeslagen wordt door het deel 
van de raad dat een uitkeringssysteem met inkomensafhankelijke toeslagen 
voorstaat, niet eensluidend gedacht. 

Een deel van dit deel, bestaande uit de werknemersleden, benoemd door 
het CNV en de MHP, is van mening, dat de AOW moet worden gezien als 
een verzekering, op grond waarvan aan verzekerden bij het intreden van de 
uitkeringsgerechtigde leeftijd een uitkering wordt verleend op sociaal 
minimumniveau. Dit deel beschouwt de toeslagen als onderdeel van de 
AOW-uitkering. Op grond van deze zienswijze is dit deel van mening dat bij 
de financiering van de AOW geen onderscheid moet worden gemaakt 
tussen het basispensioen en de toeslag. 

Een ander deel van dit deel van de raad, bestaande uit de werknemersle-
den, benoemd door de FNV, ziet de toeslag niet als een onderdeel van de 
AOW, maar als een aanspraak die in aanvulling op de AOW-uitkering wordt 
gegeven. In de visie van dit deel is de toeslag gebaseerd op overwegingen 
van solidariteit en de AOW-uitkeringen op de verzekeringsgedachte. Vanuit 
die visie pleit dit deel voor financiering van de toeslagen uit de algemene 
middelen. De toeslag zou onderdeel moeten uitmaken van de in het kader 
van de stelselherziening voorstelde Wet Gezinstoeslagen. 

Een drietal kroonleden onthoudt zich van een oordeel. 

6.3.3. Standpunt van de regering 

Naar mijn mening is er onvoldoende aanleiding de toeslagen anders te 
financieren dan de basisuitkeringen in de AOW. Wij tekenen hierbij aan dat 
bij de financiering van de volksverzekeringen ook nu al sterke solidariteits-
elementen aanwezig zijn. Zo bestaat er geen enkele relatie tussen de 
betaalde premie en de hoogte van de uitkering. 

Wel willen wij opmerken, dat bij uitwerking van de bij de stelselherziening 
voorgenomen Wet Gezinstoeslagen zal worden bezien of en zo ja in 
hoeverre de toeslagenregeling in de AOW bij die wettelijke regeling 
betrokken dient te worden. Ook dan blijft het echter de vraag of een 
dergelijke toeslagregeling uit de algemene middelen of uit premies moet 
worden gefinancierd. In de adviesaanvrage over de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid wordt vooralsnog van financiering via premie-
heffing uitgegaan. 

6.4. De afhankelijkheid van de toeslagen van de verzekerde tijdvakken 

6.4.1. Probleemstelling 

Bij de bepaling van de hoogte van de uitkering ingevolge de AOW 
worden niet-verzekerde tijdvakken alsmede tijdvakken, waarover als gevolg 
van schuldige nalatigheid geen premie is betaald, in mindering gebracht. In 
het algemeen wordt een korting van 2% per jaar toegepast. De vraag is of 
en zo ja op welke wijze ter zake van niet-verzekerde jaren en tijdvakken 
waarover als gevolg van schuldige nalatigheid geen premie is betaald, een 
korting op de toeslag moet worden toegepast. 

6.4.2. Standpunt SER 

Het deel van de raad, dat voorstander is van een inkomensgetoetste 
toeslag, is van mening dat op de toeslag een overeenkomstige kortingsre-
geling van toepassing moet zijn. Dit deel acht het ter beperking van 
schommelingen in het gezamenlijke inkomen van de partners wenselijk dat 
de hoogte van de toeslag voor een afhankelijke partner zoveel mogelijk 
gelijk is aan het op een later tijdstip toe te kennen basispensioen. Bij het 
bepalen van de toeslag moeten dan de niet-verzekerde tijdvakken van de 
partner in mindering worden gebracht. 
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6.4.3. Standpunt van de regering 

De regering onderschrijft het hiervoor omschreven standpunt van het 
deel van de raad volledig. In het wetsontwerp is dan ook gekozen voor een 
kortingssysteem op de toeslag, waarbij die korting afhankelijk is van de 
niet-verzekerde jaren en eventuele schuldige nalatigheid van de jongere 
partner. Daarbij wordt die partner voor de toepassing van de kortingsregeling 
neergelegd in artikel 10 van de AOW geacht de 65-jarige leeftijd te hebben 
bereikt. Zodoende wordt als resultaat verkregen dat de korting op de 
toeslag in het algemeen dezelfde is als die welke te zijner tijd op het aan de 
jongere partner toe te kennen ouderdomspensioen moet worden toegepast. 

6.5. Het bruto-netto-traject 

6.5.1. Probleemstelling 

In het adviesaanvrage is gesteld, dat het niet in de bedoeling ligt bij de 
invoering van de verzelfstandiging van de AOW-pensioenen de netto-ge-
lijkheid van minimumloon en AOW-pensioen los te koppelen. Uitgangspunt 
moet blijven dat in de nieuwe AOW-regeling het netto-pensioen van een 
gehuwde man, die een jongere vrouw te zijnen laste heeft of van een 
gehuwde vrouw, die een jongere man tot haar last heeft, gelijk dient te zijn 
aan het huidige gehuwdenpensioen van de gehuwde man op netto-basis. 
Indien beide echtelieden 65 jaar of ouder zijn, dient de som van beide 
pensioenen gelijk te zijn aan tweemaal 50% van het huidige gehuwdenpen-
sioen in netto-termen. Tevens dient het uitgangspunt gehandhaafd te 
blijven dat het ongehuwdenpensioen 70% bedraagt van het huidige 
gehuwdenpensioen op netto-basis. 

6.5.2. Standpunt SER 

Bij de standpuntbepaling over de verschillende uitkeringssystemen is 
binnen de SER steeds de huidige netto-AOW-uitkering voor gehuwden als 
uitgangspunt genomen voor de bepaling van de verhouding tussen de 
voor verschillende categorieën geldende netto-uitkeringsniveaus. De SER 
constateerd dat uitgaande van de kabinetsvoornemens ten aanzien van de 
verdere herstructurering van de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 
1985 er geen problemen bestaan ten aanzien van de vertaling van deze 
netto-niveaus naar bruto-niveaus. 

6.5.3. Standpunt van de regering 

De regering onderschrijft de door de SER gemaakte constatering. Bij de 
artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op de gekozen techniek 
van netto-berekeningen en de vertaling daarvan naar bruto-uitkeringen. 
Tevens wordt daarbij ingegaan op de daarbij gehanteerde veronderstellingen 
ten aanzien van het kabinetsbeleid voor de loon- en inkomstenbelasting. 

§7. OVERGANGSRECHT 

7.1. Probleemstelling 

In de adviesaanvrage van 17 juli 1981 is geconstateerd, dat wanneer in 
de pensioenrechten ingevolge de AOW wijzigingen worden aangebracht, 
voor de alsdan reeds toegekende ouderdomspensioenen een overgangsre-
geling zal moeten worden getroffen. Bij een wijziging conform de in die 
aanvraag gemaakte keuze kan de overgangsregeling beperkt blijven tot de 
gehuwden. De algemene conclusie was, dat reeds ingegane pensioenen in 
beginsel niet materieel gewijzigd moeten worden. 

Drie casusposities zijn te onderscheiden: 
a. van een echtpaar is op 1 januari 1985 zowel de man als de vrouw 65 

jaar of ouder; 
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b. van een echtpaar is op 1 januari 1985 de man 65 jaar of ouder, terwijl 
de vrouw die leeftijd nog niet heeft bereikt; 

c. van een echtpaar is op 1 januari 1985 de vrouw 65 jaar of ouder, 
terwijl de man die leeftijd nog niet heeft bereikt. 

Ad a. De conclusie ten aanzien van deze categorie was, dat het wenselijk 
is de nieuwe regeling in beginsel ook op deze gevallen toe te passen. 
Anders zou de gelijkberechtiging voor deze categorie geen enkele betekenis 
krijgen. Wel werd de vraag geopperd of er bij het huidige bestand van 
gehuwde bejaarden wel zo'n grote behoefte bestaat aan een dergelijke 
wijziging. De aanbeveling werd gedaan om de mogelijkheid te openen om 
de huidige uitbetaling te handhaven zonder dat ten aanzien van het gehele 
bestand gehuwde bejaarden nieuwe beslissingen door de uitvoeringsorga-
nen zouden moeten worden genomen. 

Ad b. De conclusie ten aanzien van deze categorie was, dat het onwenselijk 
zou zijn om aan het AOW-pensioen van de gehuwde man, toegekend vóór 
1 januari 1985, te tornen in verband met inkomen van zijn echtgenote, die 
jonger is dan 65 jaar. Een en ander zou materieel kunnen worden bereikt 
door op de man in beginsel wel de nieuwe regeling van toepassing te doen 
zijn. Hij ontvangt dan een basisuitkering van 50%. Daarnaast ontvangt hij 
een volledige - in deze overgangsgevallen ongetoetste - toeslag van 50%. 

Ad c. Hier is slechts van een overgangssituatie sprake als de vrouw in 
het genot is van het z.g. kostwinnerspensioen. Voor die gevallen geldt dan 
mutatis mutandis het gestelde onder b. 

7.2. Advies SER 

In het advies van de raad wordt erop gewezen, dat wanneer geen 
overgangsregeling zou worden getroffen ten behoeve van AOW-gerechtig-
den aan wie krachtens het nieuwe uitkeringssysteem een lagere uitkering 
zou moeten worden toegekend, dit consequenties zou hebben voor de 
aanvullende pensioenregelingen. Door het treffen van een overgangsrege-
ling kan zonodig worden bereikt dat de AOW-uitkering voor deze categorieën 
ongewijzigd wordt voortgezet. Voorts is de raad van oordeel dat een 
eventuele overgangsregeling beperkt zou moeten blijven tot degenen voor 
wie uitsluitend als gevolg van de wijziging in de wetgeving en bij ongewij-
zigde omstandigheden een feitelijke vermindering van hun uitkeringsrechten 
zou optreden. 

Voor de meerderheid van de thans AOW-gerechtigden zullen de gekozen 
uitkeringssystemen niet leiden tot een feitelijke wijziging van de AOW-rech-
ten maar uitsluitend tot een wijziging van de verdeling van deze tussen de 
partners dan wel tot een andere samenstelling van de AOW-uitkering in die 
zin dat een deel als basispensioen en een deel als toeslag wordt aangemerkt. 
In deze gevallen is naar het oordeel van de raad een overgangsregeling 
niet nodig tenzij ruimte zou moeten worden gecreëerd ten behoeve van de 
administratieve verwerking van die wijzigingen. 

7.3. Standpunt van de regering 

De regering onderschrijft in beginsel het standpunt van de SER. Wij 
menen dat de in de adviesaanvrage omschreven regelingen aan dit 
standpunt voldoen. In de overgangsartikelen van dit wetsontwerp is een en 
ander neergelegd. In de artikelsgewijze toelichting zal nog een nadere 
uitleg worden gegeven. Wel merken wij in dit verband nog op, dat ten 
aanzien van het lopende bestand gekozen is voor een zodanige regeling, 
dat de nieuwe systematiek voor de betrokkenen geruisloos verloopt. Alle 
lopende gehuwdenpensioenen worden ambtshalve omgezet in twee 
gehuwdenpensioenen nieuwe stijl of een gehuwdenpensioen met een 
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(ongetoetste) toeslag. Slechts wanneer een betrokkene daar om verzoekt 
zal hem of haar door het uitvoeringsorgaan een nieuwe toekenningsbeslis-
sing worden verstrekt of zal tot een andere (wellicht gesplitste) betaalbaar-
stelling wordt overgegaan. 

Ten slotte merken wij nog op, dat het uitgangspunt dat betrokken door 
de wijziging in de wetgeving geen nadeel mogen ondervinden, ook zal 
worden gehanteerd in de aanpassing van de op de AOW steunende 
uitvoeringsbesluiten. Zonder volledig te willen zijn, moge worden verwezen 
naar de situatie waarbij de verzekeringsplicht van man en vrouw thans nog 
aan elkaar gekoppeld is en de gevolgen voor de vrijwillige premiebetaling, 
waar thans ook vaak man en vrouw gezamelijk in de betalingsregeling 
zitten. 

§8. AANVULLENDE PENSIOENPROBLEMATIEK 

8.1. Standpunt SER 

De SER gaat in zijn advies uitvoerig in op de gevolgen van de wijziging 
van het uitkeringssysteem van de AOW voor de aanvullende pensioenrege-
lingen. De raad concludeert dat bij realisering van de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW de aanspraken en financieringslasten 
bij een groot aantal pensioenregelingen zullen toenemen, indien deze 
regelingen gelijk blijven. Dit wordt, aldus de raad, veroorzaakt door de 
omstandigheid dat in deze pensioenregelingen, uitgaande van het huidige 
uitkeringssysteem in de AOW, een pensioentoezegging is verwoord welke 
aan een werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
een ouderdomspensioen in het vooruitzicht stelt dat, met inbegrip van de 
AOW-uitkering waarop de betrokken werknemer aanspraak heeft, is 
gerelateerd aan het laatstverdiende loon. Een verlaging van de AOW-uitke-
ring wordt naar de mening van de raad bij deze regelingen dan automatisch 
gecompenseerd door een verhoging van het aanvullend pensioen, zij het 
dat in de pensioenregelingen veelal een bepaling is opgenomen welke een 
aanpassing van de pensioentoezegging bij bijzondere omstandigheden 
mogelijk maakt. Een dergelijke verhoging (exclusief het AOW-gedeelte van 
het totale pensioen) van de aanspraken zal leiden tot een lastenverzwaring 
voor de aanvullende pensioenregelingen; afhankelijk van de wijze van 
financiering van deze lasten kunnen als gevolg hiervan ook nog financie-
ringsproblemen optreden. Naar de mening van de raad is het niet wenselijk 
dat een ingrijpende wijziging van het uitkeringssysteem van de AOW 
automatisch leidt tot een verhoging van de financieringslasten in de 
aanvullende pensioenregelingen. Naar het oordeel van de raad zullen de 
bij het overleg over pensioenregelingen betrokken sociale partners dienen 
te beslissen over de vraag op welke wijze de aanvullende pensioenregelingen 
aan de gewijzigde wetgeving van de AOW moeten worden aangepast. Ten 
einde voor bedoeld overleg ruimte te scheppen adviseert de raad om bij 
wet een maatregel tot stand te brengen, welke ertoe leidt dat bij de bepaling 
van de franchise in de aanvullende pensioenregelingen de huidige uitke-
ringssystematiek van de AOW als uitgangspunt wordt genomen totdat in 
het overleg tussen de sociale partners een beslissing is genomen over de 
vraag op welke wijze de pensioenregeling aan de gewijzigde AOW wordt 
aangepast. De raad spreekt daarbij de voorkeur uit om voor de bepaling 
van de termijn waarbinnen de pensioenregelingen moeten zijn aangepast 
aan de nieuwe uitkeringssystematiek van de AOW aansluiting te zoeken bij 
de termijn waarbinnen de pensioenregelingen zullen moeten zijn aangepast 
aan de in voorbereiding zijnde vierde richtlijn van de EG. 

8.2. Standpunt ER 

De ER is 2ich bewust van de nauwe samenhang tussen de AOW en de 
pensioenregelingen. Wijzingen in de AOW zullen dan ook consequenties 
hebben voor de wijze waarop deze pensioenregelingen dienen te worden 
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aangepast aan het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. In dit verband spreekt de ER zijn zorg uit over het feit dat tot 
dusver uit niets blijkt dat werkzaamheden met het oog op de noodzake-
lijke aanpassing van de Algemene burgerlijke pensioenwet, die onder 
de werkingssfeer van de derde richtlijn valt, gaande zijn. 

8.3. Standpunt van de regering 

De vraag dient te worden gesteld of de wijziging van de uitkeringssyste-
matiek van de AOW invloed heeft op de rechten en verplichtingen in de 
sfeer van de niet bij wet geregelde aanvullende pensioenen en leidt tot een 
automatische verhoging van de lasten voor die pensioenregelingen, waarin 
bij de pensioenaanspraken op enigerlei wijze rekening wordt gehouden 
met een toe te kennen AOW-uitkering. Als dat zo is, rijst tevens de vraag of 
er aanleiding bestaat maatregelen te treffen die ruimte scheppen voor 
overleg over de wijze waarop de wijziging van de AOW in de pensioenre-
gelingen moet worden verwerkt. Voor beantwoording van beide vragen is 
het nuttig in het kort in te gaan op de werking van de aanvullende pensi-
oenregelingen waar het hier om gaat. 

De kern van pensioenregelingen wordt gevormd door de pensioentoe-
zegging van de werkgever, welke pensioentoezegging in de meeste 
gevallen het resultaat is van onderhandelingen in het kader van de arbeids-
voorwaarden tussen de werkgever en de werknemer(s) of hun vertegen-
woordigers. De pensioentoezegging vindt gewoonlijk haar verwoording in 
een pensioenreglement van een pensioenfonds of in een contract tussen 
de werkgever en een verzekeringsmaatschappij, waaraan de werkgever de 
uitvoering van zijn toezegging overdraagt. Hiernaast komen ook pensioen-
toezeggingen voor aan individuele personen, waarbij de inhoud van de 
toezegging wordt opgenomen in een zogenaamde pensioenbrief. In beide 
gevallen gaat het om op schrift gestelde regelingen, waaruit de rechten en 
verplichtingen van werkgevers en werknemers zijn af te leiden. 

De meeste van die regelingen bieden een dekking (bij voorbeeld ter 
hoogte van 70%) van het bovenste traject in wat in navolging van de 
discussie over de stelselherziening een twee-trajectensysteem genoemd 
kan worden. De dekking van het onderste traject wordt daarbij overgelaten 
aan de basisuitkering, zoals neergelegd in de AOW. Dat onderste deel 
wordt aangeduid als de franchise; uitgaande van een totaal ouderdoms-
pensioen van 70%, zal de franchise 10/7 van het AOW-pensioen bedragen. 
Bij de vaststelling van de franchise wordt geabstraheerd van de basisuitke-
ring zoals die in feite door een betrokkene wordt ontvangen. Dit gaat het 
verst bij gehuwde vrouwen, die thans slechts in uitzonderingssituaties een 
ouderdomspensioen ontvangen. Voor hen wordt gewoonlijk het onderste 
traject immers niet door een eigen uitkering gedekt. Bij de reglementaire 
omschrijving van de franchise wordt meestal aangeknoopt bij wettelijke 
begrippen (bij voorbeeld het bedrag genoemd in artikel 8, zesde lid, onder 
a), of bij in het spraakgebruik voorkomende parafraseringen van wettelijke 
begrippen (bij voorbeeld het gehuwdenpensioen ingevolge de AOW). 

Naast dergelijke franchiseregelingen komen ook in beperkte mate 
pensioenregelingen voor die niet zijn opgezet als dekking van het bovenste 
traject in een twee-trajectenstelsel. Dit betreft de zogenaamde inbouwrege-
lingen. De aanvullende regeling, die deze naam dan eigenlijk niet verdient, 
dekt het gehele traject waarbij de uitkering wordt geanticumuleerd met de 
basisuitkering. Bij de omschrijving van wat wordt geanticumuleerd («inge-
bouwd») kan aansluiting gezocht worden bij hetgeen feitelijk aan basisuit-
kering wordt ontvangen. In dergelijke gevallen is het evident dat de 
gewijzigde uitkeringssystematiek van de AOW automatisch kan leiden tot 
verhoging van het in guldens uitgedrukte «aanvullend» pensioen. Strikt 
genomen zou kunnen worden gesteld, dat in die gevallen de aanspraak 
ongewijzigd blijft. Evenals bij de omschrijving van de franchise wordt 
echter in zo goed als alle gevallen, abstraherend van de feitelijke situatie, 
gerefereerd aan standaard-situaties. Zo wordt bij voorbeeld ingebouwd dé 
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AOW-uitkering als bedoeld in artikel 8, zesde lid onder a (het gehuwden-
pensioen) en niet de AOW-uitkering die betrokkene feitelijk ontvangt en die 
als gevolg van niet verzekerde jaren of als gevolg van kortingen in verband 
met het schuldig nalatig zijn geweest met betrekking tot de premiebetaling, 
lager kan zijn dan de in de wet genoemde bedragen. Ten aanzien van de 
gehuwde vrouw wordt thans meestal bepaald dat zij «geacht wordt» een 
AOW-pensioen te ontvangen. 

Hoewel naar de mening van de regering slechts in uitzonderingssituaties 
kan worden gesproken van een evidente automatische verhoging van in 
guldens uitgedrukte aanspraken op het aanvullende pensioengedeelte, zal 
het duidelijk zijn, dat de voorgenomen wetswijziging in de meeste gevallen 
gezien de wijze waarop de franchise c.q. hetgeen dat wordt ingebouwd is 
omschreven, bij ongewijzigde redactie van de betrokken reglementen zal 
kunnen leiden tot interpretatievragen. 

Uit het SER-advies blijkt dat sociale partners van mening zijn dat het niet 
wenselijk is dat de onderhavige wijziging van het uitkeringssysteem van de 
AOW automatisch tot een verhoging van de financieringslasten in de 
aanvullende pensioenregeling leidt. Verwacht mag worden dat bij de 
interpretatie van de betrokken regelingen hiermee rekening zal worden 
gehouden in afwachting van de afronding van de onderhandelingen over 
de bijstelling van die regelingen. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat met 
individuele deelnemers conflicten ontstaan over de interpretatie. Gelet 
hierop neemt de regering het advies van de SER over om via een wettelijke 
overgangsmaatregel ruimte te scheppen voor overleg tussen sociale 
partners over de wijze waarop de wijziging van de AOW in de pensioenre-
gelingen moet worden verwerkt. De regering acht het niet op haar weg 
liggen zich uit te spreken over de vraag of het aanbevelenswaardig is dat 
de aanvullende pensioenregelingen de vermindering in het gezinsinkomen 
van een bepaalde groep gehuwden, voor zover die vermindering het 
gevolg is van de keuze voor een systeem van inkomensafhankelijke 
toeslagen, opvullen. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de groep gehuwden 
van wie de man ouder is dan 65 jaar en de vrouw jonger, terwijl zij voldoende 
eigen arbeidsinkomsten heeft. Bedoeld effect is overigens in de tijd beperkt 
tot de datum waarop ook de vrouw de 65-jarige leeftijd heeft bereikt en 
treedt alleen op voor nieuwe gevallen. 

In de overgangsmaatregel, neergelegd in artikel XVI, is gekozen voor een 
opschorting van de gevolgen van inwerkingtreding van het onderhavige 
wetsontwerp voor zover die zouden leiden tot verhoging van in guldens 
uitgedrukte aanspraken, rechten en verplichtingen ten aanzien van aanvul-
lende pensioenen, gedurende in principe een periode van drie jaar. Naar de 
mening van de regering biedt deze termijn sociale partners voldoende 
ruimte om tot een afgewogen beslissing te komen. De regering heeft de 
verwachting dat sociale partners in de overgrote meerderheid van de 
gevallen ruimschoots vóór verstrijken van deze termijn tot besluitvorming 
zullen kunnen komen. Met het oog daarop is de overgangsbepaling zo 
geredigeerd, dat de werking van de overgangsbepaling in die gevallen 
vanaf het betrokken tijdstip zonder meer eindigt. Aangezien echter niet 
geheel valt uit te sluiten, dat zich ook situaties kunnen voordoen waarin de 
besluitvorming meer tijd vergt, is in de overgangsbepaling de mogelijkheid 
geopend dat na overleg met de Stichting van de Arbeid de termijn van drie 
jaar kan worden gewijzigd. 

Een koppeling van het tijdstip van beëindiging van de overgangsbepaling 
aan het tijdstip waarop de aanvullende pensioenregelingen moeten zijn 
aangepast aan de nog in voorbereiding zijnde vierde richtlijn van de EG, 
waarnaar de voorkeur van de SER uitgaat, acht de regering minder gewenst. 
Dit gezien het feit, dat op dit moment niet valt te overzien op welke tijdstip 
een aanvang zal worden gemaakt met de beraadslagingen over het 
voorstel voor een vierde richtlijn in de Raadswerkgroep Sociale Vraagstukken 
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van de Europese Gemeenschap en als gevolg daarvan evenmin een 
indicatie is te geven van het tijdstip waarop de uiteindelijke besluitvorming 
in de EG-Raad van Ministers zal kunnen worden afgerond. Daar komt bij, 
dat de termijn die de aanvullende pensioenregelingen zal worden gegund 
om zich aan te passen aan de vierde richtlijn ook eerst bij afronding van die 
besluitvorming zal worden bepaald. Voorts is het niet ondenkbaar dat in de 
uiteindelijke richtlijn voor de onderscheiden onderwerpen mogelijk 
uiteenlopende termijnen voor aanpassing zullen worden gesteld. 

De regering heeft kennis genomen van de bezorgdheid van de ER over 
een tijdige aanpassing van de Algemene burgerlijke pensioenwet aan de 
derde richtlijn. Het leidt geen twijfel dat ook uit deze wet discriminatoire 
elementen dienen te worden verwijderd binnen de door de richtlijn 
gestelde termijn. Dit betekent dat op korte termijn een wetsontwerp tot 
aanpassing van de wettelijke pensioenregelingen voor het overheidsperso-
neel bij het parlement zal worden ingediend. 

§ 9. PREMIEHEFFINGSSTELSEL 

9.1. Probleemstelling 

De derde richtlijn is van toepassing op onder meer wettelijke regelingen, 
die bescherming bieden tegen ouderdom, en gebiedt de uitsluiting uit die 
regelingen van iedere vorm van discriminatie ook met betrekking tot de 
verplichting tot premiebetaling en de premieberekening. In de adviesaan-
vrage aan de SER en Emancipatieraad van 17 juli 1981 wordt een omschrij-
ving gegeven van het huidige systeem van premieheffing en wordt 
geconstateerd dat thans van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op dat terrein geen sprake is. Voorts wordt in de adviesaanvrage geïlllus-
treerd, dat de ongelijke behandeling verschilt naar gelang premie wordt 
geheven bij wege van aanslag of bij wege van inhouding en ten aanzien 
van werknemers in het particuliere bedrijf, ambtenaren en zelfstandigen. 

De heffing van premie bij wijze van inhouding gebeurt gescheiden over 
ieders eigen inkomen en leidt niet tot enige vorm van discriminatie. De 
aanslagregeling strookt echter niet met de derde richtlijn. De berekening 
van de verschuldigde premie geschiedt aan de hand van het gezamenlijke 
inkomen. Daartoe wordt het inkomen van de gehuwde vrouw aangemerkt 
als inkomen van haar man. Indien het gezamenlijke inkomen de premie-
inkomensgrens overschrijdt, wordt de premie, die over dat meerdere 
inkomen is berekend, aan de gehuwde man terugbetaald. In de adviesaan-
vrage wordt gesteld, dat het niet strijdig is met de derde richtlijn wanneer 
bij de vaststelling van de premie van de ene partner en de eventuele 
maximering daarvan, rekening wordt gehouden met het inkomen van de 
andere partner en met eventueel overig echtelijk inkomen. Het afstemmen 
van de premielast op de financiële omstandigheden van de premieplichtigen 
is echter toegestaan. In dat licht is het niet heffen van premie voor verze-
kerden zonder eigen inkomen niet als discriminerend op te vatten. De 
richtlijn schrijft evenmin voor, dat de premie inkomensafhankelijk zou 
moeten zijn. Essentieel is, dat de inkomenspolitieke werking van de 
premieheffing gelijk is voor mannen en vrouwen, aldus de adviesaanvrage. 

Het toenmalige kabinet heeft in de adviesaanvrage - aansluitend op een 
uitkeringssysteem, dat gekenmerkt wordt door verzelfstandiging - gekozen 
voor volledige verzelfstandiging van de premieheffing. Van ieder wordt 
afzonderlijk de premie vastgesteld en kan een eventueel te veel betaald 
bedrag aan premie worden afgerekend. Nadrukkelijk is erop gewezen, dat 
het premieplichtig inkomen als uitgangspunt voor de premieheffing blijft 
gelden en dat de premieheffing geschiedt in samenhang met de belasting-
heffing. De fiscale behandeling van de premies valt buiten het kader van de 
verzelfstandiging. Vervolgens zijn in de adviesaanvrage enige modaliteiten 
op de volledige verzelfstandiging genoemd met het oogmerk om varianten 
op de optredende inkomenseffecten van het algemene model te laten zien. 
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9.2. Standpunt SER 

De raad is van oordeel, dat de huidige premieheffing voor de volksverze-
keringen niet voldoet aan de derde richtlijn. De ongelijke behandeling komt 
tot uitdrukking wanneer over het inkomen van een gehuwde vrouw bij 
wege van aanslag premie wordt geheven bij de man, terwijl te veel 
ingehouden premie uitsluitend aan de man wordt teruggegeven. De raad 
acht het wenselijk dat een gehuwde vrouw zelfstandig premieplichtig 
wordt voor de door haar genoten inkomsten uit tegenwoordige of vroegere 
arbeid, waarvoor zij ook ingevolge de fiscale wetgeving zelfstandig belas-
tingplichtig is. Voor andere inkomsten, waaronder inkomsten uit vermogen, 
zou uit coördinatie-overwegingen de fiscale wetgeving moeten worden 
gevolgd, welke inhoudt dat deze inkomsten ook voor de premieheffing 
worden toegerekend aan de partner met het hoogste inkomen. De door de 
gehuwde vrouw betaalde of op haar inkomen ingehouden premie dient bij 
de berekening van haar belastbaar inkomen als aftrekpost in aanmerking te 
worden genomen. Niet unaniem denkt de raad over de vraag welke 
premie-inkomensgrens in aanmerking moet worden genomen. Alvorens de 
raad ingaat op de verschillende opvattingen geeft hij als zijn mening te 
kennen, dat bij een verdere herziening van de belastingwetgeving - met 
name ten aanzien van de tweeverdieners - de gevolgen van de aanpassing 
van de premieheffing voor de volksverzekeringen nadrukkelijk in beschou-
wing dienen te worden genomen. 

Een deel van de raad, bestaande uit de werknemersleden, de werkgevers-
leden met uitzondering van de vertegenwoordigers van het midden- en 
kleinbedrijf en de landbouworganisaties, alsmede de kroonleden, is van 
oordeel dat de gelijke behandeling dient te worden gerealiseerd door voor 
iedere verzekerde een gelijke, individuele premie-inkomensgrens te 
hanteren. Een dergelijke individualisering sluit het meest aan bij een eigen, 
zelfstandig recht op uitkering. Dit deel van de raad acht het niet bezwaarlijk 
dat in het uitkeringssysteem het niveau van de uitkering naar levens- en 
gezinsomstandigheden verschillend kan zijn en in het premieheffingssys-
teem met dergelijke omstandigheden geen rekening wordt gehouden. In 
dit verband wordt erop gewezen dat gedurende de premieplichtige periode 
van 15 tot 65 jaar de levens- en gezinsomstandigheden van een verzekerde 
niet steeds dezelfde zijn en dat de premieheffing voor de volksverzekeringen 
in belangrijke mate is gebaseerd op solidariteitsoverwegingen. Een voor 
nader te onderscheiden categorieën premieplichtigen te hanteren ge-
differentieerde premie-inkomensgrens wordt door dit deel ongewenst 
geacht. Dit deel onderkent dat aanzienlijke - hoewel naar zijn mening 
onvermijdelijk uit de gelijke behandeling voortvloeiende - inkomenseffecten 
aan het hiervoor bedoelde premieheffingssysteem verbonden zijn. De 
omvang van deze effecten geeft aanleiding tot het treffen van compense-
rende maatregelen. Een deel van dit deel, bestaande uit de leden aangewezen 
door het CNV en de FNV, alsmede een zestal kroonleden, acht het aan-
vaardbaar dat de inkomenseffecten door een tijdelijke overgangsmaatregel 
worden beperkt. Een ander deel van dit deel, bestaande uit de vertegen-
woordigers van de MHP, de werkgeversleden, alsmede een zestal kroonle-
den, is van mening dat moet worden uitgegaan van de premie-inkomens-
grens zoals die zou zijn geweest, indien de structurele verhoging van f7000 
met ingang van 1 januari 1982 achterwege zou zijn gebleven. 

Een ander deel van de raad, bestaande uit de vertegenwoordigers van 
het midden- en kleinbedrijf en de landbouworganisaties, kiest voor een 
naar levens- en gezinsomstandigheden gedifferentieerde premie-inkomens-
grens. Dit deel wijst erop dat de premie-inkomensgrens is bedoeld te 
voorkomen dat er een onevenwichtige verhouding ontstaat tussen (invidi-
duele) premieverplichtingen en (individuele) aanspraken. Nu verschil 
gemaakt wordt naar levens- en gezinsomstandigheden in het niveau van 
de uitkeringen is een dergelijk verschil ook bij de premieheffing aanvaard-
baar. Beide partners betalen zelfstandig, naar rato van ieders eigen inkomen, 
premie tot een maximum dat is gebaseerd op het gezamenlijke inkomen. 
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Bij overschrijding van het gezamenlijke inkomen van de premie-inkomens-
grens dient de te veel betaalde premie aan ieder van de partners te worden 
gerestitueerd naar rato van het individuele premieplichtige inkomen. Een 
dergelijk systeem acht dit deel mede wenselijk op grond van de overweging 
dat het bij de realisering van de gelijke behandeling de voorkeur verdient 
de uitkomsten van het huidige premieheffingssysteem zoveel mogelijk te 
handhaven. De premie-inkomensgrens dient dan ook op het huidige niveau 
te worden gehandhaafd. 

9.3. Standpunt ER 

De ER betoont zich in zijn advies voorstander van een verzelfstandiging 
van de premieheffing in die zin dat een ieder premie betaalt over het eigen 
inkomen, met daarbij een gelijk premiepercentage en een individuele 
premie-inkomensgrens. Wel is de raad van oordeel, dat de als gevolg van 
die verzelfstandiging optredende besparingen - bij gelijkblijvend premie-
percentage zijn de opbrengsten dan namelijk hoger - aangewend zullen 
moeten worden voor verbetering van de uitkeringsrechten, volgens de 
voorstellen door die raad ontwikkeld. 

9.4. Standpunt regering 

9.4.1. Algemeen 

Het verheugt de regering, dat het standpunt, zoals dit is neergelegd in de 
adviesaanvrage van juli 1981, een vrijwel algemene acceptatie heeft 
ondervonden bij zowel de SER als de ER. De regering wordt hierdoor 
gesterkt in haar opvatting, dat verzelfstandiging van de premieheffing dient 
plaatste vinden. Niet alleen voldoet het huidige systeem van premieheffing 
niet aan de derde richtlijn, ook bij de gekozen uitkeringsstructuur past naar 
haar mening het beste een systeem van verzelfstandigde premieheffing, 
leder individu betaalt dan naar draagkracht mee aan de financiering van de 
AOW. 

Bij verzelfstandiging van de premieheffing worden de gehuwde man en 
vrouw zelfstandig premie verschuldigd over hun eigen inkomen. Bij 
handhaving van het huidige niveau van de premie-inkomensgrens betekent 
dit dat gezinnen met twee verdieners maximaal tweemaal zoveel premie 
verschuldigd worden als in de huidige situatie, waarin sprake is van een 
gezinsmaximum. De drukverzwaring is daarbij afhankelijk van de hoogte 
van het gezinsinkomen alsmede van de verhouding van de inkomensaan-
breng door ieder van de echtgenoten. Het zijn met name de effecten van de 
verzelfstandiging van de premie-inkomensgrens, die later in deze memorie 
nog aan de orde komen. 

Voor loontrekkenden zal na verzelfstandiging nog slechts restitutie 
mogelijk zijn, wanneer het individuele inkomen de premie-inkomensgrens 
te boven gaat. Het gezamenlijk door de beide echtgenoten overschrijden 
van het maximum zal geen reden meer tot teruggave vormen. Een dergelijk 
individueel maximum valt mede te rechtvaardigen door de overweging, 
dat het aan het individu toekomende bruto-loon de ruimte bevat voor 
volledige premiebetaling, ongeacht de hoogte van een eventueel inkomen 
van de echtgenoot. Volledige premiebetaling wordt immers ook van een 
alleenverdiener of alleenstaande met hetzelfde loon verlangd. Een zelfde 
rechtvaardiging geldt voor het genieten van winst uit onderneming door 
beide echtgenoten. 

9.4.2. De premies voor de andere volksverzekeringen 

Naast de AOW-premie is er één andere volksverzekeringspremie, die 
door de verzekerden moet worden opgebracht (AWW) en drie premies, die 
voor rekening van de werkgever komen (AAW, AKW en AWBZ). Een 
zelfstandig ondernemer dient in dit verband als zijn eigen werkgever te 
worden beschouwd. De inhouding van deze premies geschiedt door de 
belastingdienst en is volkomen gecoördineerd, zowel onderling als met de 
heffing van de loon- en inkomstenbelasting. 
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De werkgeverspremies worden geheven als een opslag op de AOW/A WW-
premie. Voor iedere gulden AOW/AWW-premie die de werkgever inhoudt 
van de werknemer en aan de belastingdienst afdraagt, moet hij «een zeker 
bedrag bijleggen». Bij handhaving van dit systeem betekent verzelfstandi-
ging van de AOW-premie tevens verzelfstandiging van de opslagpremies. 
Daar staat in de bij de opslag betrokken verzekeringen geen wijziging aan 
de prestatiekant tegenover. 

De consequenties lopen voor werkgevers in het bedrijfsleven en zelfstan-
dige ondernemers sterk uiteen. Werkgevers moeten de werkgeverspremie 
over het loon van hun werknemers voldoen; de wijze van heffen is feitelijk 
verzelfstandigd. Wanneer de premie AOW/AWW van een werknemer is 
ingehouden, dan geldt dit ook voor de door de werkgever «bijgelegde» 
opslagpremies. Na het vaststellen van een aanslag wordt de te veel 
ingehouden AOW/AWW-premie terugbetaald aan de verzekerde, onder-
scheidenlijk aan de gehuwde man. De werkgeverspremies worden echter 
niet teruggegeven, noch aan de werkgever, noch aan de werknemer. De 
werkgever kan door deze regeling geen voordeel hebben van de burgerlijke 
staat van de werknemer; een gehuwde werknemer kan op deze wijze voor 
hem niet goedkoper zijn dan een ongehuwde. In het verband van de 
verzelfstandiging leidt een en ander ertoe, dat een werkgever tot het 
maximum werkgeverspremies voldoet voor iedere werknemer (feitelijk 
voor iedere dienstbetrekking). Werkgevers zullen derhalve geen directe 
gevolgen ondervinden van een eventuele verzelfstandiging. 

Zelfstandigen dienen alle premies volksverzekeringen, als verzekerde en 
als werkgever, bij aanslag te voldoen. Er kan geen sprake zijn van te veel 
betaalde premie en derhalve niet van teruggave. Bij verzelfstandiging 
ondervinden zelfstandigen met een verdienende partner in beginsel 
vergelijkbare effecten met werknemers; alleen zijn die effecten ruim twee 
keer zo groot, omdat er hier sprake is van de druk van alle premies volks-
verzekeringen (27,5%) in plaats van uitsluitend de AOW- en AWW-premie 
(13,1%). 

9.4.3. De wijze van verzelfstandiging van de premieheffing 

Bij verzelfstandiging van de premieheffing zullen een aantal discriminatoir 
te achten mechanismen uit de systematiek van de premieheffing verdwijnen. 
Met de invoering van een systeem van individuele aanslagen zal een einde 
komen aan het aanmerken van het premieplichtig inkomen van de gehuwde 
vrouw als inkomen van haar man bij het opleggen van een aanslag. Voorts 
zal de premieplicht van de jongere echtgenoot van een pensioengerechtigde 
normaal tot premiebetaling kunnen leiden. Tot nu toe werd de van de 
jongere echtgenoot ingehouden premie teruggegeven, hoewel dat feitelijk 
niet mogelijk was. Aan de gepensioneerde man kon immers geen aanslag 
worden opgelegd, daar hij formeel niet langer verzekerd was. 

Naast het wegnemen van enkele discriminatoir te achten mechanismen 
zal op een aantal onderdelen de heffingssystematiek moeten worden 
aangepast om de juiste werking ook in een systeem van zelfstandige 
premieheffing te behouden. Het betreft daarbij voornamelijk de premievrij-
stellings- en reductieregeling. Deze regeling beoogt tegemoet te komen aan 
de betalingsonmacht die voor zeer lage inkomens zou kunnen voortvloeien 
uit de betaling van premies ingevolge de volksverzekeringen. Derhalve is 
de regeling ook uitsluitend van toepassing op premie, voor zover die bij 
wege van aanslag wordt geheven; bij de premieheffing bij wijze van 
inhouding kan zich geen betalingsonmacht voordoen. De regering is van 
mening dat deze regeling zijn plaats ook in de herziene AOW moet behouden; 
zij meent tevens, dat de betalingsonmacht in de bestaande systematiek 
voldoende tot uitdrukking komt. De regeling voor premievrijstelling en 
•reductie zal in ons voorstel zo aangepast worden, dat het effect van de 
regeling na de verzelfstandiging zoveel mogelijk ongewijzigd blijft. Binnen 
het beleid om te komen tot een terugdringen van de omvang van de 
collectieve sector zou ook de ruimte voor een in zich zelf niet noodzakelijke 
uitbreiding ontbreken. 
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De inkomensgrens, waaronder vrijstelling van premie bestaat, is gekop-
peld aan de belastingvrije voet, die op de premieplichtige van toepassing 
is. De wet spreekt in dezen van vaste bedragen, die telkenmale worden 
herzien. Het beleid achter de hoogte van de vrijstellingsgrenzen is de 
vaststelling van de vrijstellingsgrenzen op 90% van de relevante belasting-
vrije som. 

In 1985 zal in de belastingheffing sprake zijn van een systeem, waarin de 
totale belastingvrije som voor een alleenverdiener het dubbele beloopt van 
de algemene belastingvrije som zoals die voor tweeverdieners geldt. De 
totale belastingvrije som per huishouden is dan constant. Door de feitelijke 
koppeling van de vrijstellingsgrens aan de belastingvrije som is ook de 
totale vrijstelling voor een- en tweeverdiener gelijk. 

Voor inkomens, die de relevante vrijstellingsgrens enigzins te boven 
gaan, is er sprake van een zogenaamde reductiestrook; deze bedraagt 
voor 1984 f 8000. Wanneer het inkomen in deze strook ligt, wordt de premie 
slechts gedeeltelijk ingevorderd. Vanaf volledige vrijstelling loopt de 
verschuldigde premie bij stijgend inkomen op deze wijze geleidelijk op tot 
bij een inkomen, gelijk aan de som van de vrijstelling- en reductiestrook, 
de normale premiedruk effectief is. 

Deze reductiestrook is op dit moment van vaste, nominale lengte (f8000 
in 1984). Dat betekent een verschil met de systematiek van de vrijstellings-
grens: tweeverdieners zouden in beginsel in een systeem van zelfstandige 
premieheffing twee maal in aanmerking kunnen komen voor toepassing 
van een reductieregeling tot een gezamenlijk hoger inkomen dan voor een 
alleenverdiener mogelijk is. Zoals vermeld, acht de regering een dergelijke 
situatie te vermijden. De reductiestrook zal daarom zodanig worden 
aangepast, dat deze voor tweeverdieners gezamenlijk niet meer kan 
bedragen dan voor een alleenverdiener. In dit voorstel wordt daartoe een 
vaste verhouding aangebracht tussen de reductiegrens en de vrijstellings-
grens. Alsdan zal de reductiegrens op vergelijkbare wijze als de vrijstel-
lingsgrens voor tweeverdieners ieder de helft bedragen van die van een 
alleenverdiener. 

Door deze wijzigingen zal het effect van de premiereductieregeling voor 
degenen, die ook nu reeds recht hebben op toepassing van die regeling, 
tenminste gelijk blijven. In slechts zeer beperkte mate zal er sprake zijn van 
een toename van het voordeel van de regeling. De verhouding van de 
inkomensaanbreng van tweeverdieners heeft bij verzelfstandiging namelijk 
onvermijdelijk enig effect. De werking van de vrijstellingsregeling zal door 
de aanpassingen gelijk blijven. 

Door de verzelfstandiging zal een gehuwde man of vrouw in aanmerking 
kunnen komen voor de regeling, onverschillig het eventuele inkomen van 
de echtgenoot. In situaties, waarin het gezinsinkomen te hoog is om in de 
huidige situatie voor de regeling in aanmerking te komen, betekent dit een 
uitgebreidere toepassing van de vrijstellings- en reductieregeling. Het 
vermijden van dit effect zou vereisen, dat op een of andere wijze met het 
gezinsinkomen rekening gehouden zou blijven worden bij toepassing van 
de vrijstellings- en reductieregeling, zodat er op dit onderdeel van de 
premieheffing feitelijk geen sprake zou zijn van verzelfstandiging. Het 
beleidsvoornemen om tot een zo volledig mogelijke verzelfstandiging te 
komen, is aanleiding tot aanvaarding van het naar verwachting zeer 
beperkte aantal gevallen, waarin van bovenvermelde situatie sprake zal 
zijn. 

De in zeer beperkte mate optredende voordelen van een aanpassing van 
de premievrijstellings- en reductieregeling zullen tot een kostenstijging van 
minder dan f5 min. leiden. 

9.4.4. Inkomenseffecten van een verzelfstandiging van de premieheffing 

Het effect van verzelfstandiging op de netto-inkomens wordt in de 
volgende tabellen weergegeven. Steeds is uitgegaan van handhaving van 
het huidige premiepercentage, terwijl het huidige niveau van het gezins-
maximum als individueel maximum wordt gehandhaafd. In de tabellen 
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wordt uitgegaan van het effect op het gezinsinkomen. Wat de teruggave 
van te veel betaalde premies aangaat zij nog het volgende opgemerkt. Het, 
op zich onjuiste, denkbeeld dat het bij teruggave van te veel betaalde 
premie om de premie van de gehuwde vrouw zou gaan, is wijd verbreid. 
De werking van het gezinsmaximum kan echter niet aan een van de 
echtgenoten worden toegerekend. Wanneer de totaal door het gezin in 
enig jaar betaalde premie het gezinsmaximum overschrijdt, dan wordt dit 
meerdere volgens de huidige wetssystematiek aan de man teruggegeven. 
Door de integrale rolwisseling, die sinds 1984 fiscaal geldt, wordt deze 
teruggave vervolgens fiscaal in aanmerking genomen bij de meest verdie-
nende partner, dit kan zowel de gehuwde man als de gehuwde vrouw zijn. 
Naar de aard van het gezinsmaximum, is het niet mogelijk van de terugge-
geven premie te bepalen door wie deze oorspronkelijk is betaald. 

9.4.5. Cumulatieve effecten van de verzelfstandiging van de belasting- en 
premieheffing 

Zoals reeds eerder vermeld, kiest de regering voor een volledige verzelf-
standiging van de premieheffing. Uit het voorgaande blijkt dat de negatieve 
inkomenseffecten van een dergelijke verzelfstandiging kunnen oplopen tot 
ruim 4% bij loontrekkenden en tot ruim 8% bij zelfstandigen. De regering is 
van mening dat de omvang van de inkomenseffecten, die het gevolg zijn 
van de beoogde verzelfstandiging, ook los van de rechtvaardiging daarvan 
moeten worden beoordeeld. De toelaatbare mutatie wordt niet uitsluitend 
bepaald door de achtergrond van de maatregel, maar evenzeer door de 
politieke en maatschappelijke acceptatie van de omvang er van. In dit 
verband zijn uiteraard ten zeerste van belang de maatregelen die de 
regering in de fiscale sfeer per 1 januari 1985 voornemens is te treffen. Bij 
de inhoud van de fiscale maatregelen zal rekening worden gehouden met 
de effecten van de verzelfstandiging van de premieheffing. Bovendien 
zullen zodanige wijzigingen in de fiscale behandeling van het winstinkomen 
worden voorgesteld, dat de additionele inkomenseffecten voor zelfstandi-
gen, die een gevolg zijn van op hen als gevolg van de verzelfstandigde 
premieheffing drukkende extra opslagpremies, belangrijk worden gemiti-
geerd. In beginsel is daarvoor een zelfde bedrag beschikbaar als bij 
verzelfstandigde premieheffing door zelfstandigen aan extra opslagpremies 
(f 80 min.) moet worden betaald. Ten einde deze mitigering langs fiscale 
weg (en dus ten laste van de rijksbegroting) mogelijk te maken, is een 
herschikking van geldstromen tussen overheid en sociale fondsen noodza-
kelijk. De extra premie-opbrengsten als gevolg van de verzelfstandiging 
van de premieheffing slaan immers bij de sociale fondsen neer. Daartegen-
over stelt de regering thans voor de premievrijstellings- en -reductieregeling 
niet langer op de rijksbegroting te laten drukken, maar uit premie-ontvang-
sten te bekostigen. Dit betekent dat aan de financiering van de fiscale 
maatregelen uiteindelijk een hogere prioriteit wordt gegeven dan aan de 
argumenten, die in 1955 ertoe hebben geleid dat de niet-ingevorderde 
premies ten laste van het Rijk werden gebracht. Bovendien geldt thans, dat 
het ten laste brengen van die niet-ingevorderde premies van de sociale 
fondsen geen nadeel oplevert voor de loontrekkenden, aangezien als 
gevolg van de verzelfstandiging bovendien een meeropbrengst aan 
opslagpremies optreedt. 

In het licht van de te treffen fiscale maatregelen acht de regering de hier 
gepresenteerde inkomenseffecten acceptabel en stelt dan ook voor de 
verzelfstandiging van de premieheffing met ingang van 1 januari 1985 door 
te voeren. 

Tot slot zij opgemerkt dat de regering het gewenst acht de sinds 1982 
toegepaste tijdelijke verhoging van de premie-inkomensgrens met f 7000 in 
dit wetsontwerp te vervangen door een definitieve verhoging van de 
premie-inkomensgrens met f 7000. De investering van destijds, het in 
overeenstemming brengen van het koopkrachtbeeld met de inkomenspoli-
tieke uitgangspunten van het kabinet, is in de jaren na 1982 en ook thans 
nog geldend. 
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Tabel 1. Extra premie van gehuwde loontrekkers ten gevolge van de verzelf-
standiging van de premieheffing AOW en AWW 

Effect Premiebetaling Inkomen minst verdienende partner Premiebetaling 

bruto 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 
op iw 0 9 482 19 170 28 140 36 465 42 365 50 205 53 452 62 850 62 850 

bruto op iw 

inkom. 20 000 19 170 0 0 0 
meest 30 000 28 140 0 0 0 0 
verdie- 40 000 36 465 0 0 0 229 1319 
nende 50 000 42 365 0 0 0 1002 2092 2865 
part- 60 000 50 205 0 0 854 2029 3119 3892 4919 
ner 70 000 58 452 0 666 1935 3110 4200 4973 6000 7081 

80 000 62 850 0 1242 2511 3686 4776 5549 6576 7657 8233 
90 000 62 850 0 1242 2511 3686 4776 5549 6576 7657 8233 8233 

bruto • bij werknemers : bruto loon. 
= bij zelfstandigen: winst na aftrek van voorraad en na aftrek forfaitaire oudedagsreserve, maar voor aftrek 

opslagpremies en zelfstandigenaftrek, 
op iw • premieplichtig inkomen voor de volksverzekeringen. 

Tabel 2. Effect in % van het netto-gezinsinkomen van gehuwde loontrekkers van verzelfstandiging 
van de premieheffing AOW en AWW (incl. belastingeffect) 

Effect netto-gezinsinkomen Inkomen minst verdienende partner 
(in % netto-gezinsir komen) (in % netto-gezinsir komen) 
(= gecombineerd belasting bruto 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 
en prem eeffect) o p i w 0 9 482 19 170 28 140 36 465 42 365 50 205 58 452 62 850 62 850 

bruto op vv 

inkom. 20 000 19 170 0 0 0 
meest 30 000 28 140 0 0 0 0 
verdie- 40 000 36 465 0 0 0 - 3 - 1 , 9 
nende 50 000 42 365 0 0 0 - 1 , 3 - 2 , 5 - 2 , 9 
part- 60 000 50 205 0 0 - 1 - 2 ,1 - 3 - 3 , 4 - 4 
ner 70 000 58 452 0 - 7 - 1 . 7 -2 .S - 3 , 2 - 3 , 4 - 3 , 8 - 4 , 2 

80 000 62 850 0 - 1 . 1 - 2 - 2 . 7 - 3 ,3 - 3 .S - 3 , 9 -4 ,3 - 4 , 4 
90 000 62 850 0 - 9 -1.6 - 2 , 1 - 2 , 6 - 2 , 7 - 3 - 3 . 4 - 3 , 4 - 3 .3 

bruto = bij werknemers: bruto loon. 
= bij zelfstandigen; winst na aftrek van voorraad en vermogensaftrek en na aftrek forfaitaire oudedagsreserve, 

maar voor aftrek opslagpremies en zelfstandigenaftrek. 
o p i w = premieplichtig inkomen voor de volksverzekeringen. 

Tabel 3. Extra premie van gehuwde zelfstandigen ten gevolge van de verzelfstandiging van de 
premieheffing AOW, AWW, AKW, AAW, AWBZ1 

Effect Premiebetaling Inkomen minst verdienende partne r Premiebetaling 

bruto 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 
pp iw 0 4 589 13 330 22 464 31 205 39 945 48 686 57 426 62 850 62 850 

bruto pp w 

inkom. 20 000 13 330 0 0 0 
meest 30 000 22 464 0 0 0 0 
verdie- 40 000 31 205 0 0 0 0 0 
nende 50 000 39 945 0 0 0 0 2280 4 685 
part- 60 000 48 686 0 0 0 2280 4684 7 089 9 493 
ner 70 000 57 426 0 0 2173 4685 7089 9 494 11 898 14 303 

80 000 62 850 0 1262 3666 6178 8582 10 987 13 391 15 796 17 289 
90 000 62 850 0 1262 3666 6178 8582 10 987 13 391 15 796 17 289 17 289 

bruto = bij werknemers: bruto loon. 
• bij zelfstandigen: winst na aftrek van voorraad en vermogensaftrek en na aftrek forfaitaire oudedagsreserve, 

maar voor aftrek opslagpremies en zelfstandigenaftrek, 
pp iw = premieplichtig inkomen voor de volksverzekeringen. 
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Tabel 4. Effect in % van het netto-gezinsinkomen van gehuwde zelfstandigen van verzelfstandiging van de premieheffing 
AOW, AWW, AKW, AAW en AWBZ (incl. belastingeffect)' 

Effect netto-gezinsinkomen 
(in % netto-gezinsinkomen) 
(= gecombineerd belasting 
en premie*effect) 

bruto pp ivv 

inkom. 20 000 13 330 
meest 30 000 22 464 
verdie- 40 000 31 205 
nende 50 000 39 945 
part- 60 000 48 686 
ner 70 000 57 426 

80 000 62 850 
90 000 62 350 

Inkomen minst verdienende partner 

bruto 
ppivv 

10 000 
4 589 

20 000 
13 330 

30 000 
22 464 

40 000 
31 205 

50 000 
39 945 

60 000 
48 686 

70 000 
57 426 

80 000 
62 850 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 - 1 
0 - 9 

0 
0 0 
0 0 0 
0 0 - 2 , 5 -^,6 
0 - 2 , 2 - 4 . 1 - 5 , 6 - 6 . 9 
2 - 3 , 6 - 4 , 9 - 6 - 7 - 7 , 8 
2,8 - 4 , 3 - 5 , 4 - 6 . 4 - 7 , 1 - 7 , 7 
•2,2 - 3 , 3 - 4 , 3 - 5 , 1 - 5 , 8 - 6 . 4 

90 000 
62 850 

-6,8 -6,4 

bruto 

ppivv 

: bij werknemers: bruto loon. 
: bij zelfstandigen: winst na aftrek van voorraad en vermogensaftrek en na aftrek forfaitaire oudedagsreserve, 

maar voor aftrek opslagpremies en zelfstandigenaftrek. 
: premieplichtig inkomen voor de volksverzekeringen. 

Het effect van de verzelfstandiging van 
de premievrijstellings- en reductieregeling 
is hierin niet verwerkt. 

§ 10. FINANCIËLE GEVOLGEN 

10.1. Structureel 

De financiële gevolgen van het onderhavige wetsontwerp zijn structureel 
gezien beperkt. In onderstaande tabel worden de effecten, zowel op de 
lasten als op de baten, voor de sociale fondsen weergegeven. 

Tabel 5. Structurele mutaties in baten en lasten van de fondsen t.g.v. de 
verzelfstandiging van de gehuwde vrouw in de AOW (in prijzen 1984, 
op netto-basis) 

Baten Lasten 

Meer premies AOW/AWW 
- AOW ca. 445 min. 
- AWW ca. 55 min. 

ca. 500 min. 
effect premievrijstelling 
en premiereductie 
- AOW ca.—45 min . 
- A W W ca. - 5 m l n . 

ca. —50 m I n. 

Meer opslagpremies: 
- A K W ca. 45 min. 
- AAW ca. 90 min. 
- AWBZ ca. 45 min. 

effect premievrijstelling 
en premiereductie 
- A K W c a . - 1 5 m l n . 
— AAW c a . - 2 0 m l n . 
- AWBZ c a . - 1 5 min. 

ca. 180 min. 

ca. —50 min. 

ca. 580 min. 

I. Uitkeringslasten 
A. Gehuwden 
— meer uitkeringen 
(ongetoetst) 
— effect inkomens-
toets (bij partner 
65 jaar) 

+ 400 min. 

255 min. 

B. Ongehuwd samenwonenden 
— meer uitkeringen 
(indien partner 
65 jaar) + 7 min. 
— minder uitkeringen 
(indien beiden 
65 jaar) — 120 min. 

I I . Toename administratiekosten: 

I I I . Batig saldo 

+ 145 min. 

- 113 min. 

+ 10 min. 

+ 538 min. 

580 min. 
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Aan de lastenkant is onderscheid gemaakt naarde effecten voor gehuwden 
en voor ongehuwd samenwonenden. Bovendien is de toename van lasten 
gesplitst in het effect zonder en met een inkomenstoets op het inkomen van 
de partner. 

De mutaties aan de lastenkant hebben alle betrekking op het ouderdoms-
fonds. Het totaal aan meerlasten bedraagt ca. f30 min. (exclusief admini-
stratiekosten) resp. ca. f40 min. (inclusief administratiekosten). Wat betreft 
de toename van de administratiekosten wordt nog opgemerkt, dat deze 
met name betrekking hebben op de aan de toeslagen verbonden inkomens-
onderzoeken. In bovenstaande tabel is derhalve geen rekening gehouden 
met eenmalige kosten, zoals de omzetting van de huidige gehuwdenpensi-
oenen conform artikel VI op het nieuwe systeem. De kostenraming van ca. 
f 10 min. komt dankzij nadere inzichten in de plaats van de in de advies-
aanvrage aan de SER en ER genoemde schatting. De mutaties in de 
uitkeringslasten komen overeen met de in paragraaf 5.2 (weergave standpunt 
SER) vermelde bedragen voor uitkeringssysteem B. Met nadruk zij erop 
gewezen dat het hier meerlasten op netto-basis betreft. Op bruto-basis 
zullen de meerlasten ca. 10% hoger zijn. De meer premieontvangst aan de 
batenkant is, ter nadere informatie, gesplitst naar de verschillende 
volksverzekeringsfondsen. Bij handhaving van het huidige niveau van de 
maximumpremiegrens zal een volledige verzelfstandiging van de premie-
heffing bij handhaving van het premiepercentage leiden tot een extra 
premie-opbrengst voor AOW en AWW van ca. f500 min. Het verschil met 
de raming in de adviesaanvrage (f600 min. in guldens 1981) wordt in 
hoofdzaak verklaard door de sindsdien gerealiseerde extra verhoging van 
de premie-inkomensgrens met 7000 gulden. De opbrengst van deze 
verhoging gaat ten koste van de mogelijke opbrengst van verzelfstandiging. 

De opbrengst van f500 min. (voor AOW en AWW) is een maximale 
raming. De berekeningen steunen op een inkomensdefinitie van het CBS, 
die voor het aan de orde zijnde probleem slechts beperkt bruikbaar is. Met 
name bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop aftrekposten, die voor 
het premieplichtig inkomen van belang zijn, in het geheel meespelen. De 
verdere fiscale verzelfstandiging van inkomensbestanddelen met ingang 
van 1984 is hierop van invloed. 

Naast de f500 min. extra opbrengst voor AOW en AWW ontstaan er ca. 
f180 min. extra premiebaten aan opslagpremies (AWW, AKW, AWBZ). Dit 
bedrag is aanmerkelijk lager dan het bedrag voor AOW/AWW, doordat 
voor de opslag pre mies de verzelfstandig ing van de premieheffing uitsluitend 
effect heeft voor premieheffing bij wijze van aanslag. 

Voor een juist inzicht in de afzonderlijke fondsposities is het van belang 
te weten, dat de in de vorenstaande tabel vermelde verdeling van de extra 
premie-opbrengst over de verschillende fondsen rechtens uit de wet 
voortvloeit. Voor de feitelijke kasontvangsten van de verschillende fondsen 
is de uitvoeringsorganisatie van de premie-inning van belang. Doordat 
door de Rijksbelastingdienst bij de premie-inning geen onderscheid kan 
worden aangebracht tussen de verschillende volksverzekeringswetten, 
worden de premie-ontvangsten c.q. terugbetalingen naar rato van de 
premiepercentages over de fondsen verdeeld. Dientengevolge zal de extra 
premie-opbrengst ad f680 min. bij de fondsen tot een kaseffect leiden van 
ca. f330 min. voor AOW/AWW en ca. f350 min. voor de opslagfondsen 
AWW, AKW en AWBZ. 

Ten gevolge van het voorstel om de kosten van de premievrijstelling en 
•reductieregeling niet langer op de begroting te laten drukken treedt er 
voor de fondsen een daling van de ontvangsten op ter grootte van ca. f 100 
min. In de voorgaande tabel is dit bedrag gesplitst naar de verschillende 
fondsen. 
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De raming van de lasten van de vrijstellings- en reductieregeling is op 
zich zelf met onzekerheid omgeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de realisatiecijfers van deze regeling eerst met een vertraging van 
4 è 5 jaar ter beschikking komen. In deze memorie van toelichting wordt 
daarom voorshands de post op de begroting voor 1984 van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (f100 min.) als uitgangspunt 
gehanteerd. 

Het uiteindelijke saldo, van enerzijds meer uitkeringslasten (ca. f30 min.) 
en meer administratiekosten (ca. f 10 min.) en anderzijds meer premie-op-
brengst (ca. f680 min.) en de kosten van de premievrijstellings- en reduc-
tieregeling (ca. f100 min.), bedraagt ca. f540 min. ten gunste van de 
fondsen. Dit komt overeen met ca. 0,25% premie. 

10.2 Effect in 1985 

De effecten van het onderhavige wetsontwerp wijken voor 1985 af van de 
structurele effecten. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst 
krijgt iedereen die op of na 1 januari aan de nieuwe criteria voldoet recht 
op AOW-pensioen. Diegenen echter, die op 1 januari al AOW-pensioen 
ontvingen en een partner hebben die jonger is dan 65 jaar met eigen 
inkomen zullen geen effect ondervinden van de inkomenstoets en dus hun 
volledige AOW-pensioen (100%) behouden. Het betreft hier met name de 
gehuwde mannen met een vrouw die jonger is dan 65 jaar. 

Voorts strekt de wet in 1985 zich, zoals ook reeds elders opgemerkt, nog 
niet uit tot de ongehuwd samenwonenden. 

Rekening houdend met het bovenstaande ziet het financiële beeld voor de 
sociale fondsen er in 1985 als volgt uit: 

Tabel 6. Mutaties in baten en lasten van de fondsen in 1985 t.g.v. de verzelfstandiging 
van de gehuwde vrouw in de AOW (in prijzen 1984, op netto-basis) 

Baten Lasten 

Meer premies AOW/AWW 
- AOW ca. 445 min. 
- AWW ca. 55 min. 

ca. 500 min. 
effect premievrijstelling 
en premiereductie 
- AOW ca.—45 min. 
- AWW ca. - 5 min. 

ca.—50 min. 

Meer opslag premies: 
- AKW ca. 45 min. 
- A A W ca. 90 min. 
- AWBZ ca. 45 min. 

ca. 180 min. 
effect premievrijstelling 
en premiereductie 
- A K W c a . - 1 5 m i n . 
- AAW c a . - 2 0 m l n . 
- AWBZ c a . - 1 5 m l n . 

ca.—50 min. 

I. Uitkeringslasten 

Nieuwe instroom' 

— meer uitkeringen 
(ongetoetst) 
— effect inkomens-
toets (bij partner 
65 jaar) 

Stuwmeer7 

— meer uitkeringen 
(ongetoetst) 
— effect inkomens-
toets (indien de 
man 65 jaar) 

ca. + 70 min. 

ca.— 47 min. 

ca.+ 23 min. 

ca. + 330 min. 

ca. —155 min. 

ca. + 1 75 min. 

I I . Toename administratiekosten ca. + 10 min. 

I I I . Toename financieringslasten ca. + 40 min. 

IV . Batig saldo ca. 332 min. 

ca. 580 min. ca. 580 min. 

1 Onder nieuwe instroom wordt verstaan 
diegenen die eerst in de loop van 1985 
recht op AOW-pensioen krijgen. 
2 Onder stuwmeer wordt verstaan al 
diegenen die op 31 december 1984 reeds 
recht op AOW-pensioen hebben, dan 
wel gehad zouden hebben indien op die 
datum de criteria van 1985 van 
toepassing geweest zouden zijn. 
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De extra uitkeringslasten in 1985 bedragen exclusief administratie- en 
financieringskosten ca. f200 min. Het verschil met de structurele extra 
uitkeringslast ad. ca. f30 min. is gelegen in de twee hiervoor vermelde 
oorzaken. Ook hier zij erop gewezen dat het extra neffo-lasten betreft. De 
extra bruto-lasten liggen ca. 10% hoger. De extra administratiekosten zijn 
ook voor 1985 op f 10 min. te stellen. 

In tegenstelling tot de structurele situatie, is in 1985 sprake van een 
toename van de noodzakelijke financieringsreserve met ca. f40 min. Dit 
hangt samen met het hogere lastenniveau. Deze toename is een eenmalige 
extra last voor 1985. In 1986 valt dit bedrag van f40 min. vrij, omdat dan 
ook de ongehuwd samenwonenden gelijk behandeld zullen worden als de 
gehuwden. Hierdoor zullen de extra uitkeringslasten in 1986 e.v. aanmer-
kelijk geringer zijn dan in 1985 en in de buurt komen van het structurele 
niveau. 

Aan de batenkant wordt de structurele situatie direct in 1985 bereikt. De 
balans voor 1985 is op dit punt dan ook volledig identiek aan de structurele 
balans. Het totaal aan de batenkant bedraagt in 1985 eveneens ca. f580 
min. extra. Per saldo treedt er in 1985 een voordeel voor de fondsen op van 
ca. f330 min. Dit komt overeen met ca. 0,15% premie. 

§11. Artikelsgewijze toelichting 

Als bijlage bij deze memorie is een overzicht gegeven van de bestaande 
en voorgestelde tekst van de AOW, welke bij de beoordeling van deze 
paragraaf gebruikt kan worden. 

Artikel I, A Artikel III, A, Artikel IV, A, Artikel V, A 

In de AOW zoals die thans wordt voorgesteld, wordt ten aanzien van de 
pensioenrechten niet langer verschil gemaakt tussen man en vrouw. Een 
aparte definitie van het begrip gehuwde man en van het begrip gehuwde 
vrouw is dan ook niet langer noodzakelijk. Het tweede lid van artikel 1 is 
daarom vervangen door een artikellid, waarin wordt omschreven in welke 
gevallen iemand als gehuwd of als echtgenoot wordt beschouwd. Met deze 
omschrijving wordt een tweeledig doel bereikt: enerzijds wordt hiermee 
degene die duurzaam gescheiden leeft gelijkgesteld met een ongehuwde, 
anderzijds worden de begrippen gehuwde en echtgenoot op dezelfde wijze 
omschreven, hetgeen van belang is voor de toeslagregeling. 

Opgemerkt wordt, dat waar in het onderhavige wetsontwerp gesproken 
wordt van echtgenoot, deze term in een neutrale betekenis wordt gebruikt. 
Dat wil zeggen dat die term zowel op een man als op een vrouw betrekking 
heeft. 

B en C, Artikel II, B tot en met D, Artikel III, B en C, Artikel IV, B en C, Artikel 
V, B en C 

De verzekeringsplicht voor diverse groepen van personen is thans soms 
bij wet zelf, dan weer nader bij algemene maatregel van bestuur geregeld. 
Deze situatie is historisch zo gegroeid. 

De opsomming in artikel 6 van de AOW ten aanzien van de beperking 
van de personenkring is nimmer limitatief geweest, maar is slechts bedoeld 
om enige voorbeelden te geven. Het ligt in mijn voornemen om het Besluit 
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen van 19 
oktober 1976, Stb. 557, algeheel te herzien. Het besluit zal geherformuleerd 
moeten worden, zodat dichter bij de huidige uitgangspunten van de 
uitbreiding respectievelijk de beperking van de kring van verzekerden 
krachtens de volksverzekeringen wordt aangesloten. De uitbreiding van de 
verzekeringsplicht heeft tot doel die personen onder de werkingssfeer van 
de Nederlandse volksverzekeringen te brengen die in het buitenland 
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onvoldoende aanspraak kunnen maken op een uitkering wegens ouderdom, 
overlijden, arbeidsongeschiktheid en in verband met de opvoeding en 
verzorging van kinderen. De beperking van de verzekeringsplicht leidt 
ertoe, dat de Nederlandse overheid de zorg voor die ingezetenen loslaat, 
die reeds in het buitenland tegen voornoemde sociale risico's verzekerd 
zijn; dubbele verzekering en premieplicht wordt zodoende voorkomen. In 
het besluit zal moeten worden aangegeven welke groepen van de verzekering 
zijn uitgesloten en welke alsnog als verzekerden in de zin van deze wet 
worden aangemerkt. Er bestaat dan geen aanleiding meer om bepaalde 
groepen van personen in de wet te vermelden. 

Door het vervallen van het onderhavige artikel zal het Koninklijk besluit 
van 19 oktober 1976, Stb. 557, met de desbetreffende groep van personen 
worden uitgebreid. 

Over de algehele herziening van het Besluit uitbreiding en beperking 
wordt thans door de Sociale Verzekeringsraad een advies voorbereid. 
Verwacht wordt dat dit advies eind september zal worden uitgebracht. 
Gevraagd is bij het advies de met het besluit in verband staande wettelijke 
bepalingen te betrekken. 

Voor de in artikel 3, vierde lid, en de in artikel 6, derde lid, onderdeel d en 
e genoemde echtgenoten geldt, dat hun verzekeringsplicht niet langer 
afhankelijk zal worden gesteld van die van de andere echtgenoot. Uiteraard 
zal het mogelijk blijven op grond van andere overwegingen voor deze 
echtgenoten toch een uitzondering te maken bij overeenkomstige regelingen 
met andere mogendheden. Zo zal in het Besluit uitbreiding en beperking 
kring verzekerden de bepaling worden opgenomen, waarbij buiten het Rijk 
verblijf houdende Nederlanders, die in dienstbetrekking staan tot een 
Nederlands publiekrechtelijk rechtspersoon, als verzekerden ingevolge de 
volksverzekeringswetten worden aangemerkt. 

De immuniteit van deze personen brengt mede, dat zij bezwaarlijk tot 
nakoming van door buitenlandse wetgevers opgelegde verplichtingen 
kunnen worden gedwongen. Op grond van het volkenrecht worden zij niet 
geacht te wonen in het land waar zij feitelijk verblijven. Opneming van deze 
bepaling dient niet ter voorkoming van dubbele verzekering, maar ter 
voorkoming van iedere schijn van onderschikking aan de wetgeving van 
het land, waar de betrokkene is gestationeerd. Wij zijn van mening dat een 
dergelijke bepaling zich om dezelfde reden ook dient uit te strekken tot de 
gezinsleden van de hiervoorbedoelde groep van personen. Uit een oogpunt 
van uniformiteit wordt een zelfde wijziging voorgesteld in de overige 
volksverzekeringen. 

F 

In dit wetsontwerp wordt, voor zowel man als vrouw, een zelfstandig 
recht op ouderdomspensioen verleend, zodra men de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt. Een afzonderlijke opsomming van de gevallen waarin de 
gehuwde vrouw recht heeft op ouderdomspensioen is daarom niet langer 
noodzakelijk, zodat het huidige tweede en derde lid van artikel 7 kunnen 
vervallen. 

Het vervallen van het tweede lid, onderdeel a, heeft consequenties voor 
de gehuwde vrouw, van wie de man de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en 
niet verzekerd is geweest voor de AOW. Op grond van deze bepaling 
ontving zij een ongehuwdenpensioen. Zonder deze bepaling zou zijn 
namelijk in het geheel geen aanspraak op ouderdomspensioen hebben 
kunnen maken ondanks het feit dat de gehuwde vrouw verzekerd was 
geweest. De bepaling is de tegenhanger van het huidige artikel 10, vierde 
lid, waarvoor kan worden verwezen naar de toelichting op onderdeel J. Nu 
wordt voorgesteld om het recht op ouderdomspensioen te verzelfstandigen, 
kan de gehuwde vrouw, evenals ieder andere gehuwde, aanspraak maken 
op een eigen gehuwdenpensioen, ongeacht de vraag of haar echtgenoot 
verzekerd is geweest of niet. 
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Weliswaar is een gehuwdenpensioen volgens de nieuwe regeling lager 
dan een ongehuwdenpensioen, doch dat verschil in hoogte is gebaseerd 
op een veronderstelde behoefte, dat voor gehuwden en ongehuwden 
verschillend is. Er bestaat dan ook geen aanleiding om voor die gehuwde 
vrouwen waarop dit artikelonderdeel betrekking heeft een uitzondering te 
maken. Voor de thans lopende pensioenen is in artikel X van deze wet een 
overgangsmaatregel getroffen. 

G 

Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie al is opgemerkt, kan 
aan de gehuwde pensioengerechtigde een toeslag worden verleend ten 
behoeve van een ten laste komende echtgenoot die jonger is dan 65 jaar. 
De toeslag komt alleen toe aan de gehuwde pensioengerechtigde. Dit 
betekent, dat geen recht op toeslag bestaat zonder dat recht op pensioen 
bestaat. 

In het tweede lid van artikel 7a is bepaald, dat geen recht op toeslag 
bestaat indien de echtgenoot van de pensioengerechtigde geen ingezetene 
is. Dit betekent dat de aanvraag van een toeslag vanuit het buitenland niet 
zal worden gehonoreerd. Voorts is het ook niet mogelijk om na het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd de (reeds toegekende) toeslag mee te 
nemen naar het buitenland. 

Bij deze keuze hebben grote praktische bezwaren, verbonden aan het 
exporteren van de toeslag, een rol gespeeld. De inkomensafhankelijkheid 
van de toeslag maakt namelijk inkomensonderzoeken en periodieke 
herbeoordelingen noodzakelijk. Dit zal met name voor in het buitenland 
wonenden grote uitvoeringstechnische problemen veroorzaken: verificatie 
van buitenlandse inkomensgegevens is moeilijk te verwezenlijken. De 
inkomensvaststelling is daardoor meestal afhankelijk van de eigen opgave 
van de betrokkene. 

Soortgelijke bezwaren zijn bij recente fiscale wetgeving - de wet van 30 
december 1983 (Stb. 690) - van een doorslaggevende betekenis geweest. 
Gesteld is toen dat in een systeem van integrale rolwisseling en verder-
gaande verzelfstandiging de toerekening van inkomensbestanddelen aan 
één van de gehuwde buitenlands belastingplichtigen de uitvoering voor 
niet geringe problemen zal stellen en derhalve niet gehandhaafd kan 
worden. Ten aanzien van gehuwde buitenlands belastingplichtigen bestaat 
thans dan ook een volledige verzelfstandiging, waarbij toeslagen op de 
algemene belastingvrije som niet voorkomen. 

In het algemeen deel van de toelichting is voorts reeds aangegeven, dat 
met de toeslag wordt bereikt dat de AOW een uitkering verstrekt op een 
minimumniveau. In dit opzicht vertoont de AOW grote gelijkenis met de 
Algemene Bijstandswet. 

Een bijstandsuitkering wordt in beginsel slechts verstrekt aan in Nederland 
wonende personen, terwijl bij het niveau van de bijstand en de (halfjaarlijkse) 
aanpassing daarvan wordt uitgegaan van de in Nederland geldende kosten 
van levensonderhoud en is het niveau gekoppeld aan het netto-minimum-
loon in Nederland. Gezien deze overeenkomst met de ABW meent de 
regering dat het verlenen van een aanvullende toeslag tot het relevante 
minimumniveau zich niet moet uitstrekken tot personen die buiten Nederland 
wonen. Een inkomensgarantie tot een sociaal minimum voor personen 
buiten Nederland wordt niet wenselijk geacht. 

Op grond van het derde iid van artikel 7a geldt, tenzij anders vermeld 
wordt, iedere bepaling in de wet die betrekking heeft op het ouderdoms-
pensioen ook voor de toeslag, zonder dat een aparte bepaling nodig is. 

H 

Artikel 8 regelt de netto-koppeling van het ouderdomspensioen aan het 
wettelijk minimumloon. Voorgesteld wordt het netto-ouderdomspensioen 
voor gehuwden gelijk te stellen aan 50% van het netto minimumloon. Het 
netto-ouderdomspensioen voor ongehuwden wordt gelijkgesteld aan 70% 
van het netto-minimumloon. 
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Het tweede lid van artikel 8 regelt het bruto-nettotraject van het pensioen 
voor een gehuwde. Wat betreft de in te houden loonbelasting wordt ervan 
uitgegaan, dat de gehuwde pensioengerechtigde ingevolge de wet van 30 
december 1983, Stb. 690, waarbij per 1 januari 1984 de indeling in tarief-
groepen in de inkomsten- en de loonbelasting is gewijzigd, geen toeslag op 
de algemene belastingvrije som geniet, omdat hij als tweeverdiener kan 
worden aangemerkt. Immers de hierbedoelde pensioengerechtigde zal als 
gevolg van het onderhavige wetsvoorstel met ingang van 1 januari 1985 
een echtgenoot hebben, die een zelfstandig recht op een ouderdoms-
pensioen heeft waarover weer zelfstandig belasting verschuldigd is. Ook 
op het basispensioen van deze echtgenoot wordt dan belasting ingehouden, 
waarbij rekening wordt gehouden met de algemene belastingvrije som 
zonder toeslagen. 

Op de fiscale behandeling van de toeslag, in de situatie waarin één van 
de echtgenoten nog geen 65 jaar is, wordt hieronder ingegaan in onderdeel 
I. 

Voor wat de bejaardenziekenfondsverzekering ingevolge de Ziekenfondswet 
betreft is de huidige gezinspremie voor de helft naar ieder van de echtgenoten 
toegerekend. Hiermee is nog niet aangegeven op welke wijze de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de Ziekenfondswet moet worden 
gerealiseerd. Voor de hiervoor genoemde verdeling is slechts gekozen om 
tot een bepaald netto-pensioen te komen ten behoeve van de netto-netto-
koppeling. Indien het wetsontwerp, houdende wijziging van de Ziekenfonds-
wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Tweede Kamer, zitting 
1983-1984, 18208) daartoe aanleiding geeft, zal nog een nadere wijziging 
op dit onderdeel van de koppeling worden aangebracht. 

Ook de huidige gehuwde pensioengerechtigden worden onder de 
werking van het nieuwe AOW-systeem gebracht. Indien dit niet zou 
gebeuren,zou de 65-jarige gehuwde vrouw,van wie haaroudere echtgenoot 
een gehuwdenpensioen ontvangt, eerst aan de gelijke behandeling 
toekomen na het overlijden van die echtgenoot en indien zij daarna 
hertrouwt. Hetzelfde zou gelden voor de beneden-65-jarige gehuwde 
vrouw van wie de echtgenoot een gehuwdenpensioen ontvangt. Zij zou, 
indien het nieuwe systeem niet op haar wordt toegepast, op haar 65ste 
levensjaar geen zelfstandig recht op ouderdomspensioen hebben. 

Voordeel is voorts, dat nu niet gedurende tientallen jaren een oud en 
nieuw regime naast elkaar blijven bestaan. Gelet op het bovenstaande zal 
de voorgestelde aanpassing van de netto-netto-koppeling aan het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen per 1 januari 1985 geen 
netto-inkomensachteruitgang tot gevolg hebben. Verwezen moge worden 
naar de overgangsbepalingen VI en VII. 

Het derde lid van artikel 8 regelt de inhoudingen op het ongehuwdenpen-
sioen. Deze zijn ten gevolge van de verzelfstandiging niet gewijzigd. 
Ongehuwde pensioengerechtigden ontvangen na 1 januari 1985 hetzelfde 
netto-ongehuwdenpensioen als daarvoor. Er is daardoor ook geen onder-
scheid tussen de huidige en nieuwe ongehuwde bejaarden. 

I 

In artikel 8a wordt de vaststelling van de bruto-toeslag geregeld. De 
bruto-toeslag is gekoppeld aan het bruto-ouderdomspensioen voor 
gehuwden. Bij deze koppeling op bruto-basis wordt van de veronderstelling 
uitgegaan, dat op de bruto-toeslag dezelfde inhoudingen plaatsvinden als 
op het bruto-ouderdomspensioen voor een gehuwde. De gehuwde pensi-
oengerechtigde ontvangt voor zich zelf en ten behoeve van zijn jongere 
echtgenoot op netto-basis aan pensioen en toeslag een bedrag dat gelijk is 
aan de basispensioenen van twee echtgenoten die beiden de 65-jarige 
leeftijd reeds hebben bereikt. Wat betreft de in te houden loonbelasting zal 
dan rekening worden gehouden met een belastingvrije voet die gelijk is 
aan twee algemene belastingvrije sommen. Op grond van de bij wet van 20 
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december 1983 (Stb. 690) aangebrachte wijziging in de tariefstructuur zou 
de hiervoor bedoelde gehuwde pensioengerechtigde een algemene 
belastingvrije som genieten, vermeerderd met de alleenverdienerstoeslag. 
Hij ontvangt immers een toeslag aangezien zijn jongere echtgenoot geen 
eigen inkomsten ontvangt. Aangezien de alleenverdiener-toeslag lager is 
dan de algemene belastingvrije som zou hij dan een pensioen en een 
toeslag ontvangen, die te zamen lager uitkomen dan het relevante sociaal 
minimum. Bij de invoering van de vorenvermelde wet is echter aangekon-
digd, dat het kabinet ernaar streeft om per 1 januari 1985 de tariefstructuur 
zodanig te wijzigen (de derde fase), dat de belastingvrije som voor de 
alleenverdiener gelijk zal zijn aan tweemaal de belastingvrije som die voor 
tweeverdieners zal gelden. Met deze aangekondigde fiscale systematiek 
wordt thans reeds rekening gehouden. 

In het onderhavige artikel wordt voorts aangegeven op welke wijze de 
hoogte van de toeslag wordt bepaald door de hoogte van het inkomen van de 
jongere echtgenoot. In het hierna te bespreken artikel 10 wordt aangegeven, 
dat op de toeslag een korting plaatsvindt wegens niet-verzekerde jaren en 
schuldige nalatigheid in de premiebetaling van de jongere echtgenoot van 
de pensioengerechtigde. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op 
onderdeel J. 

In artikel 8a wordt onder inkomen verstaan inkomen uit of in verband 
met arbeid in bedrijfs- en beroepsleven. Op grond van het vierde lid zullen 
nadere regelen worden gesteld met betrekking tot het bepalen van het 
inkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het lnkomens-
besluit AAW (Stcrt. 1980, 133). Ook de periode waarover de toeslag wordt 
toegekend, zal nader worden geregeld. 

J 

In het eerste lid van artikel 10 wordt de korting geregeld op het ouder-
domspensioen vanwege niet-verzekerde jaren en schuldige nalatigheid in 
de premiebetaling. Uit de verzelfstandigingsgedachte vloeit voort, dat op 
ieder ouderdomspensioen alleen de niet-verzekerde jaren van de pensioen-
gerechtigde zelf tot een korting kunnen leiden. Hetzelfde geldt als gevolg 
van verzelfstandigde premieplicht voor de schuldige nalatigheid. Het zal 
niet meer voorkomen, dat de gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw de 
schuldige nalatigheid in de premiebetaling van haar echtgenoot of gewezen 
echtgenoot wordt aangerekend. Het derde lid van artikel 10 komt derhalve 
te vervallen. 

Het tweede lid van artikel 10 regelt de korting op de toeslag op grond van 
niet-verzekerde jaren en schuldige nalatigheid in de premiebetaling van de 
jongere echtgenoot. Uit artikel 8a blijkt reeds, dat daarnaast de hoogte van 
de toeslag afhankelijk is van het inkomen van de jongere echtgenoot. 
Zonder de kortingsbepaling op grond van niet-verzekerde jaren en schuldige 
nalatigheid zou ten behoeve van de jongere echtgenoot mogelijk een 
toeslag worden verleend, die hoger is dan het ouderdomspensioen waarop 
hij of zij ooit zelf aanspraak kan maken. Op die wijze zou de AOW ook de rol 
van de Algemene Bijstandswet alleen voor de tijd tussen de pensioenge-
rechtigde leeftijden van de echtgenoten overnemen. 

De inkomensvoorwaarden en de noodzakelijke kortingen wegens 
niet-verzekerde jaren en/of schuldige nalatigheid werken cumulatief. 

In het tweede lid, letter a, is, voor wat de verzekerde jaren van de jongere 
echtgenoot betreft, de fictie opgenomen dat de jongere echtgenoot geacht 
wordt gelijk met de pensioengerechtigde echtgenoot de 65-jarige leeftijd te 
hebben bereikt. Zonder deze fictie zou anders nooit een volledige toeslag 
kunnen worden bereikt. Hetzelfde geldt voor de schuldige nalatigheid van 
de jongere echtgenoot van de pensioengerechtigde. 

Bij de totstandkoming van de AOW in 1956 werd het een ongewenste 
situatie geacht, dat het gehuwdenpensioen, als gevolg van niet-verzekerde 
jaren en schuldige nalatigheid van de ene echtgenoot, lager zou worden 
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dan het pensioen waarop de andere echtgenoot recht zou hebben indien 
deze ongehuwd zou zijn. Vandaar dat krachtens het huidige artikel 10, 
vierde lid, dan het ongehuwdenpensioen wordt uitbetaald. 

Dat de hoogte van het gehuwdenpensioen van de gehuwde man of 
gehuwde vrouw wordt beïnvloed door de andere echtgenoot, is in de 
nieuwe opzet niet meer denkbaar, omdat het recht op en de hoogte van het 
ouderdomspensioen alleen worden bepaald door eigen niet-verzekerde 
jaren en schuldige nalatigheid. Bovengenoemde aanleiding tot een verho-
ging van dat pensioen is derhalve niet meer aanwezig. Dat de gehuwde 
pensioengerechtigde toch minder ontvangt dan hij of zij als ongehuwde 
zou ontvangen, is op zich geen reden tot een verhoging, aangezien het 
verschil in hoogte van het ouderdomspensioen voor gehuwden en onge-
huwden gebaseerd is op een veronderstelde behoefte, die voor gehuwden 
en ongehuwden verschillend is. 

K 

Het huidige tweede lid van artikel 13 regelt de ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen van de weduwe of weduwnaar na het overlijden van 
de pensioengerechtigde. In verband met het feit dat de langstlevende 
echtgenoot het gehuwdenpensioen gedurende twee maanden krijgt 
doorbetaald, behoeft het ongehuwdenpensioen van de langstlevende, die 
65 jaar of ouder is, pas na twee maanden in te gaan. De AWW kent een 
soortgelijke bepaling voor de ingang van het weduwenpensioen van de 
weduwe, die jonger is dan 65 jaar. 

In een nota van 6 januari 1984 inzake harmonisatie overlijdensuitkeringen 
in de sociale verzekeringen (Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 17968, nr. 
3) heeft het kabinet te kennen gegeven dat een aanpassing van de regeling 
van de overlijdensuitkering in de AOW aan de in de diverse sociale verze-
keringswetten voorkomende regelingen van de overlijdensuitkeringen 
wenselijk is maar eerst kan worden gerealiseerd bij de invoering van een 
zelfstandig recht op ouderdomspensioen van de gehuwde vrouw. Verwezen 
moge worden naar de desbetreffende nota. Uitvloeisel van de verzelfstandi-
ging is, dat artikel 13, tweede lid, komt te vervallen. 

leder der echtgenoten heeft na invoering van de verzelfstandiging een 
eigen recht op pensioen, dat ingaat volgens de bepaling van artikel 13, 
eerste lid. Na het overlijden van één van hen ontvangt de langstlevende 
echtgenoot met ingang van de maand, waarin het overlijden plaatsvond, 
het ongehuwdenpensioen of een uitkering ingevolge de AWW. 

L 

Het vervallen van het huidige vierde lid houdt eveneens verband met het 
feit, dat het eigen pensioen van de langstlevende echtgenoot meteen 
ingaat. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel K. 

Evenals dat bij het pensioen het geval is, kan er ook ten aanzien van de 
toeslag bij wijziging van omstandigheden aanleiding bestaan tot intrekking 
of herziening. Zo kunnen wijzigingen in de hoogte van het inkomen van de 
jongere echtgenoot de toeslag beïnvloeden. Voorts zal bij voorbeeld het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd van de jongere echtgenoot aanleiding zijn 
om de toeslag in te trekken. 

In het nieuw voorgestelde vierde lid is geregeld, dat mutaties in de 
inkomenssituatie van de jongere echtgenoot, die moet leiden tot een 
neerwaartse aanpassing van de toeslag, eerst ingaan op het moment 
waarop het recht op de toeslag aan de periodieke herbeoordeling toe is. 

De krachtens artikel 14, derde lid, getroffen beschikking van 5 december 
1956 (Stcrt. 1956, 241) zal nog worden aangepast om samenloop te 
voorkomen van een pensioen voor een gehuwde, dat met ingang van de 
eerste dag van een maand is toegekend, en een toeslag die over dezelfde 
maand aan de oudere echtgenoot was verleend. 
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M 

In dit artikel is uitvoering gegeven aan de voornemens die zijn neergelegd 
in de eerdergenoemde Nota harmonisatie overlijdensuitkeringen in de sociale 
verzekeringen, van 6 januari 1984. Zoals in de toelichting op onderdeel K al 
is uiteengezet, heeft de langstlevende echtgenoot - dat is de echtgenoot 
in de zin van de Algemene Ouderdomswet - op grond van artikel 13, eerste 
lid, met ingang van de eerste dag van de maand waarin het overlijden 
plaatsvond, recht op een eigen AOW-ongehuwdenpensioen of op een 
AWW-pensioen. Daarnaast bestaat op grond van het eerste lid van artikel 
15 recht op een overlijdensuitkering tot en met de tweede maand na de 
maand waarin het overlijden plaatsvond. Uitbetaling geschiedt zo mogelijk 
in een bedrag ineens, waardoor de overlijdensuitkering belastingvrij kan 
worden uitgekeerd evenals dat bij de overige sociale verzekeringen het 
geval is. 

Een tweede punt waarop de harmonisatie betrekking heeft is de kring 
van rechthebbenden, die thans wordt uitgebreid. Indien de overleden 
pensioengerechtigde geen echtgenoot achterlaat, kunnen achtereenvolgens 
de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen of, bij afwezigheid 
van kinderen, personen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in 
de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde, 
aanspraak maken op de overlijdensuitkering. Door deze uitbreiding kan nu 
ook na het overlijden van een ongehuwde pensioengerechtigde een 
overlijdensuitkering worden uitgekeerd. 

Zoals blijkt uit het derde lid van artikel 15, heeft de overlijdensuitkering 
geen betrekking op de toeslag. Alleen het eigen pensioen van de gehuwde 
manof gehuwde vrouw wordt doorbetaald aan de langstlevende echtgenoot 
of aan de eventuele overige rechthebbenden. 

Na het overlijden ontvangt de langstlevende echtgenoot in de meeste 
gevallen een AWW-pensioen of heeft reeds een eigen ouderdomspensioen 
voor een gehuwde, dat direct in een ongehuwdenpensioen zal worden 
omgezet. Er is dan geen aanleiding om naast het pensioen van de overige 
echtgenoot ook de aan hem of haar toegekende toeslag - die werd toegekend 
ten behoeve van de voor het overlijden ten laste komende, jongere echtge-
noot - als overlijdensuitkering door te betalen. 

Naar de mening van ondergetekenden heeft artikel 15 geen betrekking 
op nog verschuldigd ouderdomspensioen over vóór het overlijden gelegen 
tijdvakken. Dit in afwijking van een uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep van 29 december 1959, AOW 1959/18, RSV 1960/22. Een en ander 
houdt in, dat op het hiervoor genoemde gedeelte van het ouderdoms-
pensioen de gewone burgerrechtelijke bepalingen betreffende het erfrecht 
van toepassing zijn en dat - voor zover de overledene daarop aanspraak 
kon maken - de toeslag over diezelfde tijdvakken eveneens zal moeten 
worden uitbetaald. Het derde lid van artikel 15 heeft derhalve alleen 
betrekking op de overlijdensuitkering van twee maanden en de slottermijn 
van één maand. Voor alle duidelijkheid is dit tot uitdrukking gebracht in het 
vierde lid van artikel 15 van de AOW en in artikel 29, derde lid, van de 
AWW. 

N 

Het huidige tweede lid van artikel 16 biedt het uitvoeringsorgaan de 
mogelijkheid om het aan de gehuwde man toegekende ouderdomspensioen 
voor ten hoogste de helft betaalbaar te stellen aan zijn echtgenoot. In de 
gewijzigde AOW, waarin ieder der echtgenoten zelfstandig recht op 
pensioen heeft, is een zodanige bepaling, althans voor wat het pensioen 
betreft, niet meer nodig. Wel wordt in het nieuwe tweede lid voorgesteld, 
dat de Sociale Verzekeringsbank de toeslag, die ten behoeve van de 
jongere echtgenoot wordt toegekend aan de pensioengerechtigde, betaal-
baar kan stellen aan de jongere echtgenoot. 
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o 
De aanpassingen in het eerste en tweede lid van artikel 17 zijn van 

redactionele aard. Er is derhalve geen sprake van een materiële wijziging. 

P 

Deze wijziging is eveneens van redactionele aard. Evenals dat in artikel 
17 het geval is en naar analogie van de corresponderende artikelen 45 en 
46 van de AAW, de artikelen 54 en 55 van de WAO en de artikelen 40 en 41 
van de ZW wordt onder degene aan wie ouderdomspensioen is toegekend 
tevens de langstlevende echtgenoot en minderjarige kinderen begrepen, 
zodat een aparte vermelding niet langer noodzakelijk is. 

R 

Als gevolg van de verzelfstandiging geldt uiteraard dat wanneer beide 
echtgenoten een eigen gehuwdenpensioen ontvangen, de terugvordering of 
het in mindering brengen alleen geschiedt op het pensioen van die echtge-
noot aan wie te veel of ten onrechte is uitbetaald. 

De terugvordering of het in mindering brengen van het pensioen en de 
toeslag kan met inachtneming van het vorenstaande zowel op het 
pensioen respectievelijk op de toeslag betrekking hebben. Uit de hoofdregel 
volgt bovendien, dat geen verrekening kan plaatsvinden van te veel 
betaalde overlijdensuitkering met een eigen pensioen, aangezien uit de 
formulering van artikel 15 alleen maar volgt dat de overlevende wel de 
overlijdensuitkering krijgt uitbetaald. 

S 

Het eerste lid van artikel 22a bepaalt, dat degene, die recht heeft op 
ouderdomspensioen, over het tijdvak waarop dat ouderdomspensioen 
betrekking heeft, tevens recht heeft op vakantie-uitkering. Onder een 
rechthebbende kan mede worden verstaan degene aan wie bij voorbeeld 
op grond van artikel 15, eerste lid, van de AOW ouderdomspensioen wordt 
uitbetaald. 

Het tweede lid van artikel 22a kan vervallen, aangezien in artikel 22e 
reeds is vermeld, dat het bepaalde bij of krachtens artikel 15 overeenkomstige 
toepassing vindt ten aanzien van de vakantie-uitkering. Het vervallen van 
het tweede lid van artikel 22a houdt dan ook geen materiële wijziging in. 

T 

Artikel 22b regelt de koppeling van de vakantie-uitkering aan de mini-
mumvakantiebijslag ingevolge de Wet minimumloon en minimumvakan-
tiebijslag. 

Evenals thans het geval is wordt de netto-vakantie-uitkering gekoppeld 
aan de netto-minimumvakantiebijslag. Het voorgestelde artikel 22b regelt 
echter niet alleen de koppeling van de vakantie-uitkering voor een pensi-
oengerechtigde die een gehuwden- of een ongehuwdenpensioen ontvangt, 
maar, in het eerste en tweede lid, ook die van de vakantie-uitkering voor de 
gehuwde pensioengerechtigde die naast het pensioen een volledige of 
gedeeltelijke toeslag ontvangt. Dat wil zeggen, dat de toeslag ook de 
hoogte van de vakantie-uitkering bepaalt. Hierbij wordt hetzelfde getrapte 
systeem gevolgd als in artikel 8a voor de hoogte van de toeslag is aange-
geven. 

Ook de wijziging van het tot zevende lid vernummerde zesde lid is het 
gevolg van het feit dat er in het nieuwe systeem van de AOW naast een 
gehuwden- en een ongehuwdenpensioen toeslagen bestaan. Hierdoor zijn 
in het zevende lid niet alleen vakantie-uitkeringen voor het gehuwden- en 
voor het ongehuwdenpensioen opgenomen, maar ook vakantie-uitkeringen 
voor gehuwden van wie het pensioen is aangevuld met een toeslag. 
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u 
De wijzigingen van artikel 22c zijn het gevolg van een vernummering. 

V, W, Artikel II, M 

Op dit moment is het nog zo, dat de gehuwde vrouw in het algemeen 
geen zelfstandig recht op ouderdomspensioen heeft. Alleen indien de 
gehuwde vrouw als kostwinner kan worden beschouwd en haar echtgenoot 
nog geen 65 jaar is, kan zij op grond van het huidige artikel 7, tweede lid, 
letter c, aanspraak maken op ouderdomspensioen dan wel op grond van 
artikel 46, tweede lid, letter c. Het huidige tweede lid van artikel 23 bepaalt 
dat de gehuwde man in dat geval niet is onderworpen aan de premieheffing, 
aangezien dit in hoofdzaak zou neerkomen op een premiebetaling over het 
inkomen van zijn in het genot van ouderdomspensioen zijnde vrouw. Nu 
de hiervoor geciteerde artikelen komen te vervallen, behoeft het tweede lid 
van artikel 23 niet meer te worden gehandhaafd. 

Uit de verzelfstandiging van het recht op uitkering en van de verplichting 
tot premiebetaling vloeit wel voort dat een ieder tot het 65ste levensjaar 
premie verschuldigd is. Dit betekent dat ook de in het huidige artikel 23, 
tweede lid, bedoelde gehuwde man voortaan premie verschuldigd is over 
het eigen inkomen. Hetzelfde geldt voor de gehuwde vrouw van wie de 
oudere echtgenoot een AOW-gehuwdenpensioen ontvangt en thans geen 
premie verschuldigd is. Deze premieheffing heeft betrekking op alle 
volksverzekeringen. 

Aan deze met ingang van 1 januari 1985 optredende premiebetaling is 
geen overgangsregeling verbonden. Dit komt ons redelijk voor, aangezien 
het kostwinnerspensioen van de gehuwde vrouw en het gehuwdenpensioen 
van de gehuwde man reeds worden omgezet in een basispensioen voor 
een gehuwde met een ongetoetste toeslag. 

X, Artikel II, N 

Sinds 1 januari 1973 wordt het arbeidsinkomen van de gehuwde vrouw 
afzonderlijk in de belastingheffing betrokken. Deze zelfstandige heffing 
geldt uitsluitend in de belastingwetgeving en niet ook voor de premieheffing. 
Het bepaalde in het huidige derde lid van artikel 26 AOW en artikel 31 
AWW voorkomt dat de zelfstandige belastingheffing over de arbeidsinkom-
sten van de gehuwde vrouw ook doorwerkt in de premieheffing. Tot op 
heden vormt het ontbreken van een zelfstandig recht op ouderdomspensioen 
daartoe een belemmering. Het inkomen van de vrouw die het hele jaar 
gehuwd is geweest wordt aangemerkt als inkomen van haar man. De 
premieheffing geschiedt derhalve nog steeds via de man. Ook indien de 
premie wordt ingehouden bij de gehuwde vrouw die in loondienst werkt, 
vindt, zoals in het algemeen deel van de toelichting al is opgemerkt, de 
eindheffing op grond van de huidige bepalingen plaats via de man. 

In de onderhavige voorstellen wordt niet alleen het recht op uitkering 
verzelfstandigd, maar ook in beginsel de verplichting tot premiebetaling. 
Dit betekent, dat van een samentelling van inkomens van man en vrouw 
ten behoeve van de premieheffing, zoals bepaald in het derde lid, geen 
sprake meer kan zijn. Zowel man en vrouw zullen beiden premie verschuldigd 
zijn over hun eigen inkomsten. Het derde lid van artikel 26 AOW en van 41 
AWW kunnen derhalve vervallen. 

Het bepaalde in de laatste volzin van het tot vierde lid vernummerde 
vijfde lid van artikel 26 AOW en van artikel 41 AWW is een gevolg van het 
feit dat de inkomens van man en vrouw voor de premieheffing bij elkaar 
worden geteld. Om dezelfde reden als hetgeen hierboven voor het derde 
lid is aangegeven, kan daarom ook deze volzin komen te vervallen. 

IJ 

De wijzigingen van artikel 27 zijn het gevolg van een vernummering. 
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Z, Artikel II, O 

Artikel 30 AOW en artikel 44 AWW bepalen wanneer al dan niet een 
aanslag in de premieheffing wordt opgelegd. Hoofdregel is, dat de premie 
wordt geheven bij wege van aanslag. Het derde lid van beide artikelen 
somt gevallen op, waarin van deze hoofdregel wordt afgeweken. In 
hoofdzaak geldt, dat indien geen aanslag in de inkomstenbelasting wordt 
opgelegd, ook het opleggen vaneen aanslag in de premieheffing achterwege 
blijft. Indien echter duidelijk is dat op die manier over een deel van het 
inkomen geen premie wordt geheven, wordt daarvan afgeweken. 

Op dit moment wordt, wanneer de premie wordt geheven bij wege van 
aanslag, het inkomen van de gehuwde vrouw als inkomen van haar 
echtgenoot aangemerkt. 

In een systeem met een zelfstandige plicht tot premiebetaling zal voor 
zowel de gehuwde man als voor de gehuwde vrouw zelfstandig moeten 
worden bezien of een premie-aanslag moet worden opgelegd. Daardoor zal 
aan de gehuwde man geen premie-aanslag worden opgelegd, indien hij 
voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden in het derde lid, zonder dat 
is vereist dat ook zijn echtgenote aan die voorwaarden voldoet. De voor-
waarden in het derde lid gelden voor iedere verzekerde ongeacht zijn of 
haar burgerlijke staat. 

AA, Artikel IIP 

Deze onderdelen bevatten de wijzigingen van de premievrijstellings- en 
reductieregeling. Zoals vermeld in het algemeen deel van deze memorie 
moet de reductiestrook in deze regeling zodanig worden aangepast dat 
deze voor tweeverdieners gezamenlijk niet meer kan bedragen dan voor 
een alleenverdiener. Dit wordt bereikt door de reductiestrook uit te drukken 
in een percentage van de relevante vrijstellingsgrens. 

Ten slotte wordt voorgesteld van de gelegenheid gebruik te maken om 
de sinds 1976 gevolgde koppeling van de vrijstellingsgrenzen aan 90% van 
de belastingvrije sommen formeel vastte leggen. 

BB, Artikel II, Q, Artikel IV, F 

In het algemene deel van de toelichting is reeds ingegaan op de noodzaak 
de extra premie-opbrengst als gevolg van de verzelfstandiging van de 
premieheffing terug te sluizen om compenserende fiscale maatregelen ten 
aanzien van zelfstandigen te financieren. De onderhavige artikelonderdelen 
beogen, dat de kosten van de premievrijstellings- en reductieregeling niet 
langer ten laste van het Rijk komen. 

CC 

Op grond van artikel 36 kan degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen 
verzekeringen, van de hem krachtens de AOW opgelegde verplichting tot 
premiebetaling worden vrijgesteld. Een vrijgestelde gemoedsbezwaarde 
dient evenwel een bedrag aan belasting te voldoen dat gelijk is aan het 
bedrag van de premie, dat hij, wanneer hij geen gemoedsbezwaren zou 
hebben, zou moeten opbrengen. De premievervangende belasting wordt 
door de SVB geboekt op een aparte spaarrekening per gemoedsbezwaarde. 

Artikel 36a bevat een uitkeringsregeling voor gemoedsbezwaarden. De 
regeling geeft de gemoedsbezwaarde, die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, 
recht op een uitkering ter grootte van het AOW-pensioen, waarop hij als 
niet-gemoedsbezwaarde aanspraak zou kunnen maken, met dien verstande, 
dat het recht op uitkering slechts bestaat, zolang het totaal aan uitkering 
genoten bedrag het door hem in totaal aan premievervangende belasting 
betaalde bedrag niet overschrijdt. Hierdoor kan de gemoedsbezwaarde de 
door hem betaalde premievervangende belasting terugontvangen, terwijl 
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hij niet in een gunstiger positie wordt geplaatst dan een niet-gemoedsbe-
zwaarde. ledere gemoedsbezwaarde bepaalt echter zelf het moment 
waarop naar zijn mening het totaal van zijn spaarrekening is uitbetaald aan 
pensioenvervangende uitkering, waarbij rekening kan worden gehouden 
met rente en geldontwaarding. 

De uitkering die de gemoedsbezwaarde ter vervanging van het AOW-
pensioen ontvangt, wordt afgeboekt van zijn spaarrekening. Bij een 
echtpaar geldt thans dat de spaarrekening op naam van de man staat. Hij 
ontvangt de uitkering en hij is degene die aangeeft wanneer de uitkering 
moet worden gestopt. Voorgesteld wordt om de verzelfstandiging van het 
recht op uitkering eveneens toe te passen op de gemoedsbezwaarden. 
Voor gehuwde gemoedsbezwaarden zal echter de huidige situatie zoveel 
mogelijk worden gehandhaafd, zonder dat men daardoor in een gunstiger 
positie komt dan de niet-gemoedsbezwaarden. Dit betekent, dat wanneer 
beide echtgenoten gemoedsbezwaard zijn, de spaarrekening op beider 
naam komt te staan. De pensioenvervangende uitkeringen die wel zelfstandig 
aan de man en aan de vrouw worden toegekend, worden derhalve van de 
gezamenlijke spaarrekening afgeboekt. Hetzelfde geldt voor de uitkering 
die detoeslag vervangt, die aan de gemoedsbezwaarde pensioengerechtigde 
kan worden toegekend ten behoeve van zijn beneden-65-jarige echtgenoot. 
De gemoedsbezwaarde die een toeslagvervangende uitkering aanvraagt, 
zal zich als iedere pensioengerechtigde aan de inkomensvoorwaarden voor 
die uitkering moeten onderwerpen. 

Het is uiteraard ook mogelijk dat van een echtpaar slechts één van de 
echtgenoten gemoedsbezwaard is en de andere echtgenoot niet. In dat 
geval geldt voor de niet-gemoedsbezwaarde echtgenoot hetzelfde als voor 
iedere andere pensioengerechtigde, dat wil zeggen dat recht op een eigen 
ouderdomspensioen bestaat, eventueel aangevuld met een toeslag ten 
behoeve van de jongere (gemoedsbezwaarde) echtgenoot. 

Voor de gemoedsbezwaarde echtgenoot geldt dat deze een eigen 
spaarrekening heeft waarop de door hem betaalde premievervangende 
belasting wordt geboekt. Zodra de gemoedsbezwaarde de 65-jarige leeftijd 
bereikt, bestaat recht op een pensioenvervangende uitkering, die eveneens 
kan worden aangevuld met een toeslagvervangende uitkering. Beide 
uitkeringen worden afgeboekt van de spaarrekening die op naam staat van 
de gemoedsbezwaarde echtgenoot. Het uitvoeringsbesluit, dat de hierboven 
geschetste uitkeringsregeling omvat, zal in vorenstaande zin worden 
aangepast. 

Het tweede lid van artikel 36a bepaalt, dat de gehuwde vrouw die als 
kostwinster kan worden aangemerkt en van wie de echtgenoot jonger is 
dan 65 jaar, recht heeft op een pensioenvervangende uitkering. Hierdoor 
geldt voor de gehuwde gemoedsbezwaarde kostwinster hetzelfde als 
hetgeen voor niet gemoedsbezwaarde kostwinsters is bepaald in artikel 7, 
tweede lid, letter c. Om dezelfde reden als dat artikelonderdeel kan daarom 
ook het tweede lid vervallen. 

Ingevolge het tot tweede lid vernummerde derde lid moet de gehuwde 
gemoedsbezwaarde man of vrouw zelfstandig aangeven wanneer de 
uitkering moet worden stopgezet. Dit betekent tevens dat indien beiden 
gemoedsbezwaard zijn dat ook beiden moeten aangeven. De kennisgeving 
heeft namelijk alleen betrekking op de uitkering van degene die de kennis-
geving doet. Voor de toeslagvervangende uitkering geldt dat de echtgenoot 
aan wie die toeslag is toegekend de kennisgeving moet doen. 

DD 

In verband met het bepalen van het recht op en de hoogte van de toeslag 
zijn van belang de gegevens omtrent het inkomen en de eventuele niet-
verzekerde jaren en schuldige nalatigheid van de jongere echtgenoot van 
de pensioengerechtigde. Daarom is deze echtgenoot toegevoegd aan 
degenen die op grond van artikel 37 verplicht zijn tot het verstrekken van 
inlichtingen. 
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FE 

De wijziging in het vierde lid van dit artikel houdt verband met het 
vervallen van het derde lid van artikel 26. 

FF 

In artikel 43 is een overgangsregeling getroffen voor personen die vóór 
de inwerkingtreding van de AOW in 1957 ouder waren dan 15, doch jonger 
dan 65 jaar. Zonder deze overgangsregeling zouden deze personen 
namelijk nooit een volledig pensioen kunnen ontvangen. Indien aan de 
daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, wordt men geacht tussen het 
bereiken van het 15de levensjaar en 1957 verzekerd te zijn geweest. 

In de huidige regeling wordt de gehuwde vrouw, die jonger is dan haar 
man, geacht op hetzelfde moment als haar echtgenoot de 59-jarige leeftijd 
te hebben bereikt. Hierdoor kan zij ook geacht worden van haar 59ste 
verjaardag af zes jaar in Nederland te hebben gewoond, zodat op het aan 
haar echtgenoot toe te kennen gehuwdenpensioen geen korting behoeft te 
worden toegepast in verband met het feit dat zij nog geen 65 jaar is. Deze 
fictie kan worden vergeleken met de fictie in het huidige artikel 10, tweede 
lid, onder b. 

In het onderhavige wetsontwerp wordt voor het recht op ouderdoms-
pensioen ten behoeve van zowel de gehuwde man als de gehuwde vrouw 
afzonderlijk beoordeeld of zij aan de voorwaarden voor de overgangsregeling 
voldoen. De fictie dat de vrouw geacht wordt op hetzelfde moment als de 
man de 59-jarige leeftijd te bereiken, is daarom, voor wat het recht op 
pensioen betreft, niet langer noodzakelijk. 

De fictie in de tweede volzin van het eerste lid is weliswaar niet meer van 
belang voor het recht op pensioen, maar wel voor het recht op de toeslag. 
Zonder de fictie dat de jongere echtgenoot geacht wordt de 65-jarige 
leeftijd gelijk met de pensioengerechtigde echtgenoot te bereiken, zou 
nooit een volledige toeslag kunnen worden toegekend. De beneden-65-jarige 
echtgenoot kan immers nooit de volledige 50 jaar verzekerd zijn geweest 
voor de AOW, zodat zonder fictie altijd een korting zou moeten toegepast 
op de toe te kennen toeslag wegens niet-verzekerde jaren. Consequentie 
van deze fictie is wel dat in het geval dat de jongere echtgenoot daadwerkelijk 
niet verzekerd is in de periode gelegen tussen het moment waarop de 
pensioengerechtigde 65 jaar wordt en het moment waarop hijzelf die 
leeftijd bereikt, met die niet-verzekerde jaren geen rekening wordt gehouden 
bij het bepalen van de hoogte van de toeslag. Bij het vaststellen van de 
hoogte van het uiteindelijk aan die jongere echtgenoot toe te kennen eigen 
gehuwdenpensioen wordt uiteraard wel rekening gehouden met die 
niet-verzekerde jaren. 

De overige wijzigingen in het eerste lid van artikel 43 zijn het gevolg van 
het vervallen van artikelonderdelen van artikel 10. 

Het tweede lid van dit artikel heeft betrekking op de gehuwde vrouw die 
voor het in werking treden van de AOW in 1957 reeds de 65-jarige leeftijd 
had bereikt. Voor deze vrouwen was een afzonderlijke bepaling nodig, op 
grond waarvan zij geacht worden van het 15de tot het 65ste jaar verzekerd 
te zijn geweest. Zonder deze bepaling zou op het aan de gehuwde man 
toegekende gehuwdenpensioen een korting moeten worden toegepast van 
50%, doordat zijn echtgenote reeds 65 jaar was bij het in werking treden 
van de wet en dus nooit verzekerd is geweest. 

Het tweede lid van artikel 43 voorkomt die korting. Nu het recht op 
ouderdomspensioen is verzelfstandigd, wordt bij het toekennen van het 
pensioen aan de gehuwde pensioengerechtigde niet langer gekeken naar 
de verzekerde jaren van zijn echtgenoot. De gehuwde vrouw, waarvoor tot 
nu toe het tweede lid van artikel 43 gold, kan nu zelfstandig aanspraak 
maken op pensioen op grond van het bepaalde in artikel 46. Het tweede lid 
kan daarom vervallen. 
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GG 

Artikel 46 regelt het recht op pensioen van degenen die bij het in werking 
treden van de AOW op 1 januari 1957 ouder waren dan 65 jaar. Zonder 
deze bepaling zouden diegenen namelijk nooit aanspraak kunnen maken 
op pensioen, omdat zij nooit verzekerd zijn geweest. Gehuwde vrouwen 
hadden in het algemeen geen zelfstandig recht op pensioen. 

Na de verzelfstandiging kunnen zowel de gehuwde man als de gehuwde 
vrouw aanspraak maken op een eigen pensioen. Een uitsluiting van het 
recht op pensioen voor de gehuwde vrouw, in het tweede lid, is dan ook 
niet langer noodzakelijk. 

Het derde lid van artikel 7, waarnaar het derde lid van artikel 46 verwijst, 
is vervallen, zodat ook de verwijzing kan vervallen. 

HH. Artikel II, F, 2 

Het huidige artikel 60 bevat in hoofdzaak een tweetal beperkingen ten 
aanzien van de mate waarin het AOW-pensioen bij de vaststelling van het 
aanvullend pensioen mag worden betrokken. De eerste beperking heeft tot 
doel te voorkomen dat een verhoging van het AOW-pensioen als gevolg 
van een wijziging van het netto-miminumloon (een z.g. indexverhoging), 
welke plaatsvindt nadat een premievrije aanspraak op pensioen is verleend 
of nadat een pensioen is ingegaan, leidt tot een verlaging van die premievrije 
aanspraak of van dat ingegane pensioen (artikel 60, eerste lid, onder 1°). De 
tweede beperking houdt globaal genomen in, dat een pensioenregeling per 
deelnemingsjaar - met een maximum van 40 deelnemingsjaren - niet 
meer dan 2% van het AOW-pensioen op het aanvullend pensioen in 
mindering mag brengen (artikel 60, eerste lid, onder T en 3'). 

Bij de regeling die in opzet en structuur rekening houden met de AOW 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen franchiseregelingen en 
inbouwregelingen. Bij een franchiseregeling wordt een bepaald deel van 
het inkomen (de franchise) niet meegeteld voor de berekening van het 
aanvullend pensioen, omdat dat deel wordt geacht voor pensioen te zijn 
gedekt door AOW. In een inbouwregeling telt wel het gehele inkomen mee 
voor de berekening van het aanvullend pensioen. Daar wordt echter het 
AOW-pensioen op het aanvullend pensioen in mindering gebracht («inge-
bouwd»). Ten tijde van de totstandkoming van de AOW is kennelijk niet 
gedacht aan de mogelijkheid van franchiseregelingen. In het huidige artikel 
60 wordt althans alleen gesproken over bepalingen in pensioenregelingen 
«krachtens welke op het uit te keren pensioen het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht». 
Toen in de jaren zestig franchiseregelingen ontstonden, is op grond van 
deze formulering geconstateerd dat met name het bepaalde in artikel 60, 
eerste lid, onder 2° t/m 5°, niet op die regelingen van toepassing was. 
Hierin is destijds geen aanleiding gezien de werkingssfeer van artikel 60 uit 
te breiden tot franchiseregelingen, mede gelet op het inmiddels sterk 
gestegen niveau van de aanvullende pensioenregelingen. Dit heeft tot 
gevolg dat wanneer een pensioenregeling is gestructureerd als een 
franchiseregeling in feite wel het gehele AOW-pensioen kan worden 
«ingebouwd», terwijl dit bij een pensioenregeling gestructureerd als een 
inbouwregeling niet mogelijk is. Door deze ontwikkeling en door het feit 
dat het overgrote deel van de pensioenregelingen in het bedrijfsleven 
(90%, hetgeen neerkomt op 75% van alle deelnemers) is gebaseerd op een 
franchisestelsel, is het bepaalde in artikel 60 op dit punt tot een dode letter 
geworden, te meer daar inbouwregelingen zonder enige wettelijke belem-
mering kunnen worden omgevormd tot franchiseregelingen. Een 
dergelijke ontwikkeling heeft zich niet voorgedaan ten aanzien van het 
bepaalde in artikel 60, eerste lid, onder 1°. Ook in franchiseregelingen leidt 
een indexverhoging niet tot een verlaging van een premievrije aanspraak 
of van een ingegaan pensioen. 
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Met het gewijzigde artikel 60 wordt aansluiting verkregen met de praktijk, 
zoals die in de loop der jaren is gegroeid. Het kabinet heeft daarom geen 
aanleiding gezien om de SER over de onderhavige wijziging advies te 
vragen. Door te spreken over bepalingen in pensioenregelingen «krachtens 
welke op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk met het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet rekening wordt gehouden», wordt duidelijk dat het 
verbod om premievrije aanspraken en ingegane pensioenen te verlagen in 
verband met indexverhogingen van de AOW, zowel geldt voor inbouwre-
gelingen als voor franchiseregelingen. 

De ingevolge het huidige tweede lid van artikel 60 bestaande mogelijkheid 
tot het verkrijgen van vrijstelling voor pensioenvoorzieningen die op een 
gelijkwaardige wijze zijn geregeld als de pensioenregeling ingevolge de 
Algemene burgerlijke pensioenwet is te zamen met de voor dergelijke 
pensioenvoorzieningen bestaande mogelijkheid tot het verkrijgen van 
vrijstelling van het bepaalde in artikel 60a, opgenomen in het tweede lid 
van artikel 60b. Ook de AWW is op dit punt aangepast. Daartoe is het 
achtste lid van artikel 21 gewijzigd en zijn de hiervoor bedoelde mogelijk-
heden opgenomen in het tweede lid van artikel 21 b van die wet. 

Voor de goede orde zij opgemerkt, dat het niet langer opnemen van de 
bepaling dat bij inbouwregelingen de inbouw van het AOW-pensioen 
maximaal 80% mag zijn, geen wijziging beoogt te brengen en ook niet 
brengtin de mate waarin in bestaande inbouwregelingen het AOW-pensioen 
wordt ingebouwd. Werkgevers en werknemers zijn en blijven vrij te 
bepalen op welke wijze en in welke mate zij - afgezien van het bepaalde in 
artikel 60 ten aanzien van indexaanpassingen en het bepaalde in artikel 60a 
ten aanzien van de z.g. structurele aanpassingen - in een pensioenregeling 
rekening willen houden met het AOW-pensioen. 

II, Artikel II, G 

Dit artikel komt overeen met het eerste en tweede lid van het huidige 
artikel 60a, aangepast aan de wijzigingen die bij dit wetsontwerp worden 
aangebracht in artikel 8. Het derde lid van het huidige artikel 60a vervult 
geen functie meer, deels omdat het refereert aan dat gedeelte van het 
huidige artikel 60 waarvan wordt voorgesteld het te laten vervallen, deels 
omdat het refereert aan artikel 61, dat kan worden gemist omdat het daar 
bepaalde reeds lang is uitgewerkt. Het bepaalde in het vierde en vijfde lid 
van het huidige artikel 60a is opgenomen in het eerste respectievelijk 
tweede lid van artikel 60b. Hetgeen hiervoor is opgemerkt geldt eveneens 
voor de artikelen 21a en 21b van de AWW. 

JJ. Artikel II, H 

De mogelijkheid van het verlenen van vrijstelling ingevolge de artikelen 
60 en 60a is tot nog toe in deze artikelen zelf geregeld. Gelet op de nauwe 
relatie tussen deze vrijstellingen is de voorkeur gegeven aan onderbrenging 
in één artikel. Uit de praktijk blijkt dat, indien een pensioenregeling beschikt 
over een vrijstelling van het bepaalde in artikel 60a, eerste lid, onder 2°, om 
met het structurele deel van het AOW-pensioen rekening te mogen houden, 
het moeilijk uitvoerbaar is om geen rekening te houden met de indexverho-
gingen van het AOW-pensioen. De beschikkingen op grond van artikel 60, 
tweede lid, publiceren immers slechts het deel van het AOW-pensioen, dat 
buiten beschouwing dient te blijven (de zogenaamde structurele verhogin-
gen). De indexverhogingen van het AOW-pensioen worden niet in deze 
publikaties betrokken. Als gevolg hiervan wordt door regelingen met 
vrijstelling van artikel 60a met het volledige AOW-pensioen rekening 
gehouden, dus inclusief de indexverhogingen welke op grond van artikel 
60, eerste lid, onder 1°, behoudens expliciete vrijstelling ter zake buiten 
beschouwing dienen te blijven. Aangezien het hier de betere pensioenrege-
lingen betreft, wordt in de tweede volzin van het eerste lid voorgesteld de 
gegroeide praktijksituatie te legaliseren. Dit wordt bereikt door de vrijstelling 
van artikel 60a, eerste lid, onder 2°, voor verleden en toekomst, te koppelen 
aan een vrijstelling van artikel 60, eerste lid, onder 1°, onderscheidenlijk 
van artikel 60. 
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Het vorenstaande betekent uiteraard, dat bedoelde vrijstelling van artikel 
60 geldt voor dezelfde groep gepensioneerden als waarvoor vrijstelling van 
artikel 60a, eerste lid, onder 2°, is verleend. Omdat in de AWW een identiek 
artikel 21 b is opgenomen, geldt deze toelichting ook voor dat artikel. 

KK 

De in dit onderdeel genoemde artikelen vinden geen toepassing meer, 
zodat zij kunnen vervallen. 

ARTIKEL II 

F 

In artikel 21 is onder meer het aanpassingssysteem van de AWW-pensi-
oenen aan die van de AOW-pensioenen vastgelegd. Het tweede lid van dat 
artikel bepaalt, dat de hoogte van het weduwenpensioen van de weduwe, 
die een eigen ongehuwd kind heeft dat jonger is dan 18 jaar, gelijk is aan 
het gehuwdenpensioen ingevolge de AOW. Als gevolg van het zelfstandige 
recht op ouderdomspensioen van zowel de gehuwde man als de gehuwde 
vrouw wordt voorgesteld om het pensioen van de hiervoor bedoelde 
weduwe gelijk te stellen aan tweemaal het ongekorte AOW-pensioen van 
een gehuwde pensioengerechtigde. 

I 

Krachtens de huidige wettekst wordt het pensioen na het overlijden van 
degene, aan wie het is toegekend, tot en met de laatste dag van de maand, 
waarin het overlijden plaatsvond, op verzoek uitbetaald aan degene(n), die 
daarvoor naar het oordeel van de Sociale Verzekeringsbank op billijkheids-
overwegingen in aanmerking komt of komen. 

De AWW kent geen overlijdensuitkering, die aan nagelaten betrekkingen 
wordt toegekend. Na het overlijden van een weduwe kunnen er echter 
kinderen zijn of, bij afwezigheid van kinderen, iemand voor wie de overledene 
in de kosten van het bestaan voorzag en met wie zij in gezinsverband 
leefde. 

In de Nota harmonisatie overlijdensuitkeringen in de sociale verzekeringen 
van 6 januari 1984 is erop gewezen, dat, wanneer in de AOW de kring 
rechthebbenden op de overlijdensuitkering wordt uitgebreid, ook in de 
AWW de mogelijkheid tot het verlenen van een - belastingvrije - overlij-
densuitkering aan nagelaten betrekkingen van de weduwe moet worden 
opgenomen. Het eerste lid van het gewijzigde artikel strekt daartoe. 

De overlijdensuitkering in de AWW is beperkt tot het weduwenpensioen. 
Aangezien het doel van de overlijdensuitkering is de nagelaten betrekkingen 
geleidelijk te laten aanpassen aan de veranderde omstandigheden bestaat 
er geen aanleiding voor een doorbetaling van het wezenpensioen; personen 
die van de overledene afhankelijk waren, ontbreken immers. Ook een 
doorbetaling van de tijdelijke weduwenuitkering vindt in het voorstel van 
de ondergetekenden niet plaats. Bij een doorbetaling wordt verondersteld, 
dat er sprake is geweest van een uitkering, die periodiek en in de tijd 
onbeperkt werd verleend en waarvan het wegvallen vanwege het overlijden 
van de gerechtigde noopt tot geleidelijke aanpassing. De weduwenuitkering 
voldoet wegens het tijdelijk karakter ervan niet aan deze omschrijving. 

J 

In de toelichting op artikel 15 in de AOW is er reeds op gewezen, dat in 
verband met de harmonisatie van de overlijdensuitkeringen in de sociale 
verzekeringen, aan de nagelaten betrekkingen de overlijdensuitkering, voor 
zover mogelijk in een bedrag ineens, zal worden uitgekeerd, zodat er geen 
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sprake zal zijn van samenloop van uitkeringen over dezelfde tijdvakken. Dit 
betekent dat ongeacht de uitbetaling van de overlijdensuitkering ingevolge 
de AOW, recht bestaat op een weduwenpensioen of tijdelijke weduwenuit-
kering. Artikel 30 kan derhalve vervallen. 

K 

De aanpassingen die in dit artikel zijn doorgevoerd, hebben uitsluitend 
betrekking op vernummeringen. Deze zijn noodzakelijk als gevolg van enkele 
aangebrachte wijzigingen in artikel 22b van de AOW. 

R 

De uitbreiding van de groep personen die ingevolge artikel 49 verplicht 
zijn om inlichtingen te verstrekken, betreft uitsluitend een technische 
aanpassing. 

S, T en U 

De wijzigingen die in artikel 52, tweede lid, artikel 53, eerste lid, en artikel 
54, vierde lid, worden voorgesteld, betreffen correcties van technische 
aard. 

ARTIKEL IV 

D, E en G 

De wijzigingen, die in de artikelen 25, tweede lid, 26, tweede lid, en 76a, 
eerste lid, worden voorgesteld, betreffen slechts technische correcties. 

ARTIKEL V 

D 

In verband met de voorgestelde wijziging van artikel 1, tweede lid, 
waarin is bepaald wie voor de toepassing van deze wet als gehuwd, 
echtgenoot, ongehuwd en pleegkind moet worden aangemerkt, kan het 
zesde lid van artikel 10 komen te vervallen. 

E 

De wijzigingen van artikel 10a, tweede, derde en vierde lid, zijn het 
gevolg van een vernummering in artikel 10. Voor de toelichting op de 
wijziging in het vijfde lid wordt verwezen naar hetgeen is opgemerkt in de 
toelichting onder D. 

F 

De technische wijziging in artikel 12b, eerste en tweede lid, is het gevolg 
van de voorgestelde wijziging van artikel 36. 

G 

Wanneer van een echtpaar één van de echtgenoten een gehuwdenpensi-
oen ingevolge de AOW geniet, terwijl aan de andere echtgenoot, die nog 
niet de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
is toegekend, zal alleen dat gedeelte van die arbeidsongeschiktheidsuitkering 
worden uitbetaald, dat het bedrag aan ouderdomspensioen te boven gaat. 
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Voorts is in de tweede volzin van artikel 36, tweede lid, bepaald, dat een 
dergelijke regeling ook geldt indien er na het overlijden van een der 
echtgenoten sprake is van: 

a. samenloop van een uitkering ingevolge de AAW met een overlijdens-
uitkering ingevolge de AOW; 

b. samenloop van een overlijdensuitkering ingevolge de AAW met een 
uitkering ingevolge de AOW. 

De volledige verzelfstandiging van de pensioenrechten zoals die in de 
nieuwe opzet van de AOW wordt voorgesteld, strookt niet meer met een 
regeling, waarbij het basispensioen, al dan niet aangevuld met een toeslag, 
op de uitkering ingevolge de AAW ten behoeve van de echtgenoot die de 
65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, in mindering wordt gebracht. 
Daarom wordt voorgesteld het tweede lid van dit artikel te laten vervallen. 
Om te voorkomen dat deze wijziging tot materiële consequenties zou 
kunnen leiden, wordt voorgesteld het Inkomensbesluit AAW (Stcrt. 1980, 
133) zodanig aan te passen, dat het AOW-pensioen voor de toepassing van 
artikel 10 AAW als inkomen is aan te merken. Daarnaast zou in een nieuw 
in te voeren inkomensbesluit AOW, ter beoordeling van het recht op de 
toeslag ten behoeve van de jongere echtgenoot, moeten worden bepaald 
dat een aan hem of haar toegekende AAW-uitkering mede bepalend is 
voor de vaststelling van de hoogte van het inkomen van die echtgenoot. 

H, I, J, Ken L 

De wijzigingen, die in de artikelen 48, derde, vierde en vijfde lid, 53, 
tweede lid, 61, vierde lid, 78, eerste lid, en 80, derde lid zijn aangebracht, 
betreffen slechts technische correcties. 

Overgangsbepalingen 

Artikel VI 

In het algemeen deel van deze toelichting is reeds opgemerkt, dat de 
nieuwe systematiek in de AOW, zodra de wet in werking is getreden, in 
principe op alle pensioengerechtigden moet worden toegepast. Als 
uitgangspunt geldt daarbij dat de huidige pensioengerechtigden door de 
wetswijziging in het algemeen geen financieel nadeel mogen ondervinden. 
In het eerste lid van artikel VI is bepaald, dat de gehuwdenpensioenen die 
zijn toegekend op basis van de huidige bepalingen van de wet, van 
rechtswege worden herzien. Dit betekent een herziening van alle gehuw-
denpensioenen die vóór 1 januari 1985 zijn ingegaan. Twee situaties 
kunnen daarbij worden onderscheiden: 

a. Beide echtgenoten zijn op 1 januari 1985 65 jaar of ouder. In dit geval 
wordt het aan de man toegekende gehuwdenpensioen van 100% omgezet 
in twee gehuwdenpensioenen nieuwe stijl van elk 50% voor de gehuwde 
man en voor de gehuwde vrouw. 

b. Op 1 januari 1985 is de man 65 jaar of ouder, zijn vrouw is jonger dan 
65 jaar. Het aan de man toegekende gehuwdenpensioen van 100% wordt 
omgezet in een gehuwdenpensioen van 50% voor hem en een volledige 
toeslag (50%) ten behoeve van zijn echtgenote. 

In de situatie genoemd onder b wordt de toeslag inkomensonafhankelijk 
verleend. Eventuele inkomsten van de echtgenote beïnvloeden de hoogte 
van de toeslag dus niet. Hierdoor wordt voorkomen dat ten gevolge van 
die inkomsten geen volledige toeslag kan worden uitgekeerd, zodat de 
pensioengerechtigde toch in een ongunstiger positie zou komen dan vóór 
de wetswijziging. 
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Wel zullen in de situatie genoemd onder a bestaande machtigingen om 
het ouderdomspensioen aan anderen dan de pensioengerechtigde uit te 
betalen, moeten worden herzien, aangezien het recht op dat pensioen niet 
meer in één hand is. 

Met betrekking tot de gehuwde vrouw die thans op grond van artikel 7, 
tweede lid, onder c, als kostwinster het gehuwdenpensioen ontvangt, geldt 
mutatis mutandis hetzelfde als voor de gehuwde man onder b. 

Uiteraard is het mogelijk, dat ook na 1 januari 1985 nog pensioen wordt 
toegekend op basis van de huidige wetgeving. Dit kan zich voordoen 
wanneer na 1 januari 1985 met terugwerkende kracht pensioen wordt 
toegekend over perioden gelegen vóór 1 januari 1985. Ook in dat geval 
geldt hetzelfde als voor pensioen dat op 1 januari 1985 al is toegekend. 

Voor de gehuwde pensioengerechtigde in bovengenoemde situaties zal 
het nieuwe uitkeringssysteem derhalve niet leiden tot een feitelijke wijziging 
van de hoogte van het al dan niet gekorte AOW-pensioen, maar alleen tot 
een wijziging in de verdeling van dat pensioen tussen de echtgenoten of 
tot een verdeling van het pensioen in een basispensioen met toeslag. Er zal 
op worden toegezien dat hierover duidelijke voorlichting aan de betrokkenen 
wordt gegeven. Op de verdeling wordt in artikel VIII nader ingegaan. 

Het tweede lid van artikel VI bepaalt dat de herziening ambtshalve 
geschiedt. Uit de toelichting op het eerste lid is al gebleken dat bedoeld is 
voor betrokkenen geen materiële wijziging in hun uitkeringsrechten te 
brengen. Het betrekken van de pensioengerechtigden bij deze - louter 
formele - wijziging lijkt niet erg zinvol. Door een ambtshalve herziening 
wordt voorkomen dat voor alle bestaande gehuwdenpensioenen nieuwe 
toekenningsbeslissingen nodig zijn. Het huidige bestand pensioengerech-
tigden wordt hierdoor niet onnodig geconfronteerd met een wijziging in 
hun pensioenaanspraken, die slechts formeel is en niet leidt tot wijziging in 
de betaalbaarstelling. Het afgeven van nieuwe toekenningsbeslissingen 
zou voorts een enorme werkbelasting voor de uitvoeringsorganen beteke-
nen. Een toekenningsbeslissing moet op grond van het tweede lid wel 
worden afgegeven indien de belanghebbende daarom verzoekt. 

Op basis van artikel VI wordt in beginsel ook de bestaande wijze van 
uitbetaling van het pensioen gehandhaafd; ook na omzetting van het 
gehuwdenpensioen dat is toegekend aan de man in een gehuwdenpensioen 
voor zowel de man als voor de vrouw, of in een pensioen met toeslag 
geschiedt de uitbetaling van beide pensioenen of van pensioen en toeslag 
op dezelfde wijze als tot dusver gebruikelijk was. Op verzoek van belang-
hebbenden kan echter worden overgegaan tot een andere betaalbaarstelling, 
bij voorbeeld een geputste betaalbaarstelling, zodat aan man en vrouw 
ieder hun eigen pensioen afzonderlijk wordt uitbetaald. Bij de voorlichting 
zal op deze mogelijkheid gewezen worden. Zonder een zodanig verzoek 
kan echter, op basis van artikel VI, de huidige situatie zoveel mogelijk 
worden gehandhaafd, terwijl toch het nieuwe uitkeringssysteem van de 
AOW wordt doorgevoerd. 

ARTIKEL VII 

1a 

Indien van een echtpaar zowel de man als de vrouw vóór 1 januari 1985 
de 65-jarige leeftijd reeds hebben bereikt, is op basis van de bestaande 
regeling het gehuwdenpensioen aan de man toegekend. Zijn vrouw heeft 
geen recht. Met ingang van 1 januari 1985 zal echter, indien er sprake is 
van een volledig AOW-pensioen, aan beide partners een gehuwdenpensioen 
nieuwe stijl moeten worden toegekend. 

1b en 2 

Indien van een echtpaar de man, of zo zij als kostwinster is aan te 
merken, de gehuwde vrouw, voor 1 januari 1985 de 65-jarige leeftijd reeds 
had bereikt maar de jongere echtgenoot nog niet, is op basis van de 
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bestaande regeling aan die man of vrouw een gehuwdenpensioen toege-
kend. Met ingang van 1 januari 1985 wordt het ouderdomspensioen van 
die pensioengerechtigde gehalveerd. Ten einde deze groep hun rechten 
onverkort te laten behouden, zal naast de basisuitkering van 50% de 
volledige toeslag van 50% worden toegekend ongeacht de vraag of de 
jongere echtgenoot, die nog niet de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, eigen 
inkomsten geniet. 

3 

Ook de rechten op het gehuwdenpensioen ten behoeve van de pensioen-
gerechtigde en diens jongere echtgenoot, die vóór 1 januari 1985 de 
65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, die vóór de datum van het in 
werking treden van de nieuwe regeling in het buitenland wonen, blijven 
onverkort gehandhaafd. Zonder nadere regeling zou, bij volledige rechten, 
deze pensioengerechtigde zijn gehuwdenpensioen zoals hij dat gewend 
was te ontvangen, per 1 januari 1985 zien gehalveerd, omdat met ingang 
van die datum de toeslag niet wordt uitbetaald ten behoeve van personen, 
die niet in Nederland woonachtig zijn. Het derde lid van dit artikel strekt 
ertoe om zulks te voorkomen. 

ARTIKEL VIII 

In de toelichting op artikel I, onderdeel J, is reeds een uiteenzetting 
gegeven over de werking van artikel 10. 

Omdat op de bruto-ouderdomspensioenen en de bruto-toeslagen, zoals 
genoemd in de artikelen VI en VII, artikel 10 ook van toepassing moet zijn, 
kan hier worden volstaan met een verwijzing naar onderdeel J. Door de 
toepassing van artikel 10 wordt gewaarborgd dat er geen materiële 
wijziging in de pensioenen optreedt. Dat wil zeggen, dat de korting die op 
het huidige gehuwdenpensioen ten tijde van de toekenning heeft plaatsge-
vonden wegens niet-verzekerde jaren of schuldige nalatigheid in de 
premiebetaling, gehandhaafd blijft. Aangezien het de Sociale Verzekerings-
bank bekend is aan wie van de echtgenoten de korting kan worden toege-
schreven en in welke mate, kan die korting op eenvoudige wijze worden 
verdeeld over ieders basispensioen, respectievelijk over het basispensioen 
en de toeslag. De toerekening van de korting aan degene, die deze heeft 
veroorzaakt, heeft uiteraard alleen dan betekenis indien ingevolge artikel IX 
om een gesplitste uitbetaling wordt verzocht. 

Aangezien geen materiële wijziging wordt beoogd, zal het duidelijk zijn 
dat als gevolg van de omzetting van de huidige gehuwdenpensioenen op 
de wijze als aangegeven in artikel VII geen nieuwe korting wordt toegepast 
voor eventuele niet-verzekerde jaren en schuldige nalatigheid in de 
premiebetaling van de echtgenoot, die jonger is dan 65 jaar, die zich heeft 
voorgedaan na het moment van toekenning van het gehuwdenpensioen en 
de eigen pensioengerechtigde leeftijd (de zogenaamde «verschiljaren»). 

Wel zal in een aantal gevallen op een later tijdstip van de voornoemde 
omzetting zich een materiële wijziging kunnen voordoen. Dat kan gebeuren, 
indien de jongere echtgenoot bij voorbeeld gedurende de verschiljaren niet 
verzekerd is geweest, op het moment dat deze echtgenoot een zelfstandig 
recht op ouderdomspensioen krijgt. Krachtens de huidige AOW is dat eerst 
op het ogenblik dat de gehuwde man overlijdt en zijn echtgenote een eigen 
ongehuwdenpensioen ontvangt. Ingevolge de nieuwe voorgestelde 
wetgeving kan dat moment al eerder aanbreken, namelijk op de na 1 
januari 1985 gelegen pensioengerechtigde leeftijd van de gehuwde vrouw. 

Is de jongere gehuwde vrouw reeds vóór 1 januari 1985 65 jaar geworden 
en heeft een aantal niet-verzekerde verschiljaren met toepassing van artikel 
10, tweede lid, onderdeel b, van de AOW niet tot een korting op het aan 
haar man toegekende gehuwdenpensioen geleid, dan zullen die niet-verze-
kerde jaren bij de omzetting van het huidige gehuwdenpensioen ook niet 
tot een korting op haar eigen basispensioen leiden. 
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Met artikel VII is gezien de bovenstaande voorbeelden derhalve bedoeld 
dat het totale bedrag van het zelfstandige ouderdomspensioen gelijk blijft 
aan het bedrag van het huidige gehuwdenpensioen en dat de verzekerings-
opbouw slechts een rol gaat spelen bij de latere splitsing van laatstgenoemd 
bedrag. 

Van de handhaving van de bestaande materiële situatie uitgaande, is het 
ook nodig op pensioenen, die met toepassing van artikel 46 van de AOW 
zijn vastgesteld, artikel 10 niet toe te passen. Artikel 46 beoogt personen, 
die bij de inwerkingtreding van de AOW op 1 januari 1957 reeds 65 jaar 
waren, toch voor een pensioen in aanmerking te laten komen. Omdat voor 
deze personen geen verzekeringstijdvakken gelden, is artikel 10 daarop 
buiten toepassing verklaard. 

ARTIKEL IX 

De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd, dat er bij het huidige bestand 
van gehuwde bejaarden niet zo'n grote behoefte bestaat tot verandering in 
de bestaande wijze van uitbetaling van de ouderdomspensioenen en 
vakantie-uitkeringen. Bovendien zal een wijziging daarin extra administra-
tieve werkzaamheden voor de Sociale Verzekeringsbank tot gevolg hebben. 
De ouderdomspensioenen, toeslagen en vakantie-uitkeringen zullen 
daarom slechts op schriftelijk verzoek van de pensioengerechtigde door de 
SVB op een andere wijze worden uitbetaald. Voor alle duidelijkheid wordt 
opgemerkt, dat onder de pensioengerechtigde door de omzetting van het 
gehuwdenpensioen volgens artikel VII, eerste lid, onderdeel a, tevens de 
echtgenoot wordt verstaan. 

ARTIKEL X 

Ingevolge het tweede lid, onder a, van artikel 7 van de huidige AOW 
wordt aan de echtgenote van een nimmer in de Nederlandse verzekering 
opgenomen man een eigen recht op ouderdomspensioen toegekend, zodra 
de man de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

Voorts bestaat de situatie, dat bij gehuwden een van hen niet of nauwelijks 
verzekerd is geweest. Het gehuwdenpensioen zou dan als gevolg van de 
toe te passen kortingen kunnen dalen tot beneden het pensioen waarop de 
andere echtgenoot recht zou hebben gehad als hij ongehuwd zou zijn 
geweest. 

Het huidige vierde lid van artikel 10 bepaalt, dat in de gevallen zoals 
hiervoor is weergegeven, het ouderdomspensioen van een ongehuwde 
moet worden uitbetaald. 

In het nieuw voorgestelde uitkeringssysteem is in een dergelijke koppeling 
aan gezinssituaties niet langer voorzien. Bij de individuele vaststelling van 
de pensioenhoogte is de verzekeringspositie van de andere partner dan 
niet meer van belang. Wel is een overgangsregeling nodig voor degenen, 
die van de bestaande voorzieningen gebruik hebben kunnen maken. 
Daartoe is in dit artikel geregeld dat de oude bepalingen van toepassing 
blijven, indien een zolang de pensioengerechtigde en zijn echtgenoot 
daardoor een hoger bruto-ouderdomspensioen ontvangen. Uiteraard kan 
de pensioengerechtigde ten behoeve van zijn niet - of nagenoeg niet -
verzekerde echtgenoot in die gevallen geen aanspraak maken op een 
toeslag ten behoeve van die echtgenoot. 

Uit de aanhef van artikel X blijkt, dat de toekenning van een ouderdoms-
pensioen van een ongehuwde niet onder alle omstandigheden behoeft te 
worden gecontinueerd. De niet-pensioengerechtige echtgenoot kan 
namelijk op grond van de zes-jaren-eis zoals is bepaald in artikel 43 of door 
middel van inkoop over niet-verzekerde jaren een pensioen opbouwen, 
waarvan de hoogte op of na zijn of haar 65-jarige leeftijd meer dan 20% 
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van het gehuwdenpensioen bedraagt. In die situatie zal het nieuwe systeem 
van zelfstandige pensioenrechten van toepassing worden omdat dat dan 
gunstiger voor de betrokkenen uitwerkt. 

ARTIKEL XI 

Het bestaande artikel 15, eerste lid, bepaalt, dat het aan de overledene 
toegekende ouderdomspensioen tot en met de tweede maand volgend op 
de maand waarin het overlijden plaatsvond, aan de langstlevende echtge-
noot wordt uitbetaald. Omdat over de maand waarop recht op ouderdoms-
pensioen bestaat, de pensioengerechtigde tevens recht heeft op vakantie-
uitkering, wordt naast het hiervoor bedoelde ouderdomspensioen ook 
vakantie-uitkering over dezelfde periode uitbetaald aan de langstlevende 
echtgenoot. Indien een gehuwde pensioengerechtigde man of vrouw in de 
periode van 1 november tot en met 31 december 1984 komt te overlijden, 
blijven eerderbedoelde rechten voor de langstlevende echtgenoot bestaan, 
ook indien het tijdvak waarop die rechten betrekking hebben, doorloopt tot 
na 1 januari 1985. Hierdoor wordt voorkomen, dat er voor de betrokkenen 
een financieel nadeel optreedt. 

Het tweede lid van artikel XI bepaalt, dat het zelfstandig recht op ouder-
domspensioen van de achtergebleven echtgenoot niet eerder kan ingaan 
dan na het verstrijken van de periode, waarover het gehuwdenpensioen 
wordt doorbetaald. 

ARTIKEL XII 

Op basis van de huidige wetgeving is het mogelijk om hetgeen aan 
pensioen of uitkering ten onrechte of te veel is uitbetaald, geheel of 
gedeeltelijk terug te vorderen, dan wel op later uit te betalen pensioen of 
uitkering in mindering te brengen. Ook na de voorgestelde wijzigingen per 
1 januari 1985 blijft deze mogelijkheid tot terugvordering bestaan. Artikel 
20, dat op de terugvordering of het in mindering brengen betrekking heeft, 
geldt dan niet alleen voor het pensioen, maar ook voor de toeslag. Hiervoor 
wordt verwezen naar de toelichting op onderdeel R van artikel I. 

Uit artikel VI en VII van dit wetsontwerp blijkt, dat het gehuwdenpensioen 
dat op 1 januari 1985 al is toegekend, van rechtswege wordt herzien in 
twee gehuwdenpensioenen of in een pensioen met toeslag. Zonder 
overgangsbepaling betekent dit, dat na de voorgestelde wijziging van 
artikel 20 terugvordering of het in mindering brengen, in plaats van op het 
«oude» gehuwdenpensioen van 100%, mogelijk is op het 50% gehuwden-
pensioen van de man en eventueel op de aan hem toegekende toeslag, 
maar niet op het gehuwdenpensioen van de vrouw. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid tot terugvordering of inminderingbrenging beperkt. Daarom 
is in artikel XII een overgangsregeling getroffen. Op grond van deze 
bepaling kan ten onrechte of te veel uitbetaald pensioen over vóór 1 
januari 1985 gelegen tijdvakken voor zover nog niet teruggevorderd na 31 
december 1984 voor ten hoogste de helft ook worden teruggevorderd van 
de gehuwde vrouw of in mindering worden gebracht op aan haar uit te 
betalen pensioen. 

ARTIKEL XIII 

Ingevolge artikel 22a heeft degene, die over een maand recht heeft op 
ouderdomspensioen, over die maand tevens recht op vakantie-uitkering. 
De vakantie-uitkering wordt per maand opgebouwd en eenmaal per jaar, in 
de maand mei, uitbetaald. Op grond van artikel VI van dit wetsontwerp 
wordt het gehuwdenpensioen, dat op basis van de huidige wetgeving is 
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toegekend, omgezet in een gehuwdenpensioen voor de man, eventueel 
aangevuld met een toeslag, of, als de echtgenote ouder is dan 65 jaar, in 
een gehuwdenpensioen voor de man en voor de vrouw. Het ligt voor de 
hand om ook de vakantie-uitkering tot het moment van de omzetting van 
het ouderdomspensioen naar rato van de opbouw door ieder van de 
echtgenoten, te verdelen over man en vrouw. Die verdeling is alleen 
noodzakelijk indien beiden recht hebben op pensioen. Zolang de vrouw 
jonger is dan 65 jaar en geen recht op pensioen heeft, ontvangt de man 
een pensioen met toeslag en tevens de vakantie-uitkering over het pensioen 
en over de toeslag. 

Het tweede lid van artikel XIII bepaalt dat ook de herziening van de 
vakantie-uitkering ambtshalve geschiedt evenals het geval is bij de herzie-
ning van het pensioen als bedoeld in artikel VI. 

ARTIKEL XIV 

In dit artikel zijn overgangsbepalingen die betrekking hebben op het 
ouderdomspensioen van overeenkomstige toepassing verklaard op de 
uitkeringen aan gemoedsbezwaarden. 

ARTIKEL XV 

Met de koppeling van de netto-vakantie-uitkering en de netto-minimum-
vakantiebijslag ingevolge de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
wordt een bepaald netto-resultaat beoogd in mei 1985. Op dit moment is 
echter niet te voorzien hoe het belastingregime in verband met de zoge-
naamde derde fase van de tweeverdienersmaatregel, met ingang van 1 
januari 1985 zal gaan gelden. Daardoor bestaat de kans dat de in mei 1985 
uit te betalen vakantie-uitkeringen niet het netto-resultaat opleveren dat ten 
tijde van de vaststelling van de bedragen in het gewijzigde artikel 22b is 
beoogd. In verband daarmee is in het eerste lid van artikel XV de bevoegdheid 
opgenomen om de bruto-vakantieuitkeringen, bedoeld in artikel 22b, zoals 
die voor de periode van 1 mei 1984 tot en met 31 december 1984 zijn 
vastgesteld, zodanig te wijzigen dat toch hetzelfde netto-resultaat wordt 
bereikt, zoals dat zou voortvloeien uit de toepassing van artikel 22b op het 
moment van inwerkingtreding van deze wet. 

ARTIKEL XVI 

Door het eerste lid van dit artikel wordt bewerkstelligd, dat de per 1 
januari 1982 toegepaste extra verhoging met f7000 niet komt te vervallen. 
Zonder nadere regeling wordt namelijk deze verhoging ingevolge de 
tweede volzin van artikel 27, vijfde lid, bij de eerstvolgende aanpassing van 
de premie-inkomensgrens aan de loonontwikkeling geacht niet te hebben 
plaatsgevonden. 

Het tweede lid geeft aan dat op de per 1 januari 1984 vastgestelde grens 
van f 62 850 voor de aanpassing per 1 januari 1985 de loonontwikkeling 
over de periode juli 1983—juli 1984 moet worden toegepast. 

ARTIKEL XVII 

In het algemeen deel van de toelichting is reeds ingegaan op de redenen, 
waarom de regering het gewenst acht een overgangsbepaling op te 
nemen, ten einde sociale partners ruimte te geven voor overleg over de 
wijze waarop de wijziging in het uitkeringssysteem van de AOW in de 
aanvullende pensioenregelingen moet worden verwerkt. In het onderhavige 
artikel wordt gesproken over het gedurende ten hoogste drie jaren niet 
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optreden van een verhoging van in guldens uitgedrukte aanspraken, 
rechten en verplichtingen als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet 
als zodanig. Deze laatste woorden brengen tot uitdrukking dat besluitvorming 
van sociale partners over de wijze waarop zij de in dit ontwerp opgenomen 
wijzigingen in de AOW in hun pensioenregelingen willen verwerken, welke 
besluitvorming leidt tot aanpassing van het pensioenreglement, ook 
binnen genoemde periode van drie jaar tot hogere aanspraken, rechten en 
verplichtingen kan leiden. 

ARTIKEL XVIII 

Ingevolge de artikelen 15, eerste lid, en 22a van de AOW, zoals die 
artikelen luidden vóór de wijziging per 1 januari 1985, wordt na het overlijden 
van een gehuwde man het aan hem toegekende ouderdomspensioen 
alsmede de vakantie-uitkering tot en met de laatste dag van de tweede 
maand na die van zijn overlijden, aan zijn weduwe uitbetaald. Daarnaast zal 
een weduwe, die de 65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, in het algemeen 
ook recht hebben op weduwenpensioen of op tijdelijke weduwenuitkering. 
Om cumulatie te voorkomen, wordt thans het weduwenpensioen of de 
tijdelijke weduwenuitkering slechts uitbetaald indien en voor zover deze 
het bedrag van het ouderdomspensioen overtreffen. Een soortgelijke 
bepaling komt voor in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ter 
voorkoming van samenloop van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het 
doorbetaalde ouderdomspensioen. Omdat met ingang van 1 januari 1985 
artikel 30 van de AWW alsmede artikel 36, tweede lid, van de AAW komen 
te vervallen, maar de doorbetaling als gevolg van een overlijden in het jaar 
1984 in het daaropvolgende jaar maximaal 2 maanden kan doorlopen, is 
het noodzakelijk dat in artikel XVIII wordt bepaald, dat de voornoemde 
anticumulatieregelingen in deze situatie van toepassing blijven. 

ARTIKEL XX 

De AOW dient vanaf 23 december 1984 aan de derde richtlijn te zijn 
aangepast. Aangezien het ouderdomspensioen ingaat op de eerste dag van 
de maand waarin aan het recht op pensioen wordt voldaan, wordt voorge-
steld de onderhavige wet in werking te doen treden op de eerste dag van 
de maand, volgende op de maand waarin voornoemde datum gelegen is. 

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

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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BIJLAGE Vergelijkend overzicht van de oude en de nieuwe tekst van de artikelen 
van de Algemene Ouderdomswet 

Aanwijzing voor het gebruik van het overzicht 

De linkerkolom bevat de thans geldende tekst van de artikelen van de 
Algemene Ouderdomswet. De in die kolom cursief gedrukte artikelen of 
delen van artikelen betreffen de te vervallen ofte wijzigen artikelen of 
delen daarvan. De rechterkolom bevat de tekst van die artikelen, die 
ingevolge het wetsontwerp wijziging zullen ondergaan. De in die kolom 
cursief gedrukte artikelen of delen van artikelen betreffen nieuwe of 
gewijzigde artikelen of delen daarvan. 

Wet van 31 mei 1956, Stb. 1965, 429, inzake een 
algemene ouderdomsverzekering (Algemene Ouder-
domswet), zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
30 december 1983, Stb. 690 

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut; 
doen te weten; 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het 
wenselijk is regelen vastte stellen inzake een algemene, 
de gehele bevolking omvattende, verplichte verzeke-
ring tegen geldelijke gevolgen van ouderdom; 

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

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Art. 1.1, Voor de toepassing van deze wet en van 
de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt 
verstaan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid; 

b. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennoot-
schappen, samenwerkingsvormen zonder rechtsper-
soonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk 
gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens. 

2. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering 
genomen besluiten wordt gesproken van gehuwde 
man of echtgenoot wordt daaronder niet verstaan de 
gehuwde man, die duurzaam gescheiden van zijn 
echtgenote leeft. 

3. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering 
genomen besluiten wordt gesproken van gehuwde 
vrouw of echtgenote wordt daaronder niet verstaan 
de gehuwde vrouw, die duurzaam gescheiden van 
haar echtgenoot leeft. 

Algemene bepalingen 

Art. 1.1. Voor de toepassing van deze wet en van 
de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt 
verstaan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid; 

b. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennoot-
schappen, samenwerkingsvormen zonder rechtsper-
soonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk 
gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens. 

2. Voor de toepassing van deze wet en de tot haar 
uitvoering genomen besluiten wordt: 

a. als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt 
degene die niet duurzaam gescheiden leeft van de 
man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is; 

b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die 
duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw met 
wie hij of zij gehuwd is. 
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Art. 2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, 
die binnen het Rijk woont. 

Art. 3.1. Waar iemand woont en waar een lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoor-
deeld. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden 
schepen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun 
thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning 
als deel van het Rijk beschouwd. 

3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en 
binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder 
inmiddels in de Nederlandse Antillen of op het 
grondgebied van een andere Mogendheid te hebben 
gewoond, wordt ook voor de duur van zijn afwezigheid 
geacht binnen het Rijk te hebben gewoond. 

4. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander 
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlands 
publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn 
echtgenote en de kinderen voor wie hij ingevolge de 
Algemene Kinderbijslagwet recht op kinderbijslag 
heeft, worden geacht binnen het Rijk te wonen. Het 
bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toepassing 
ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander, 
echtgenote en kinderen: 

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam 
is in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij 
militair is; 

b. indien die Nederlander militair is en bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur is bepaald 
dat hij geacht wordt blijvend buiten het Rijk werkzaam 
te zijn. 

Art. 4.1 In de uitvoering van de in deze wet geregelde 
verzekering wordt voorzien door de Sociale Verzeke-
ringsbank, met dien verstande, dat de heffing en de 
invordering van de premies geschieden door de 
Rijksbelastingdienst. 

2. Voor zover de uitvoering van de in deze wet 
geregelde verzekering geschiedt door de Sociale 
Verzekeringsbank, kan Onze Minister nadere regelen 
stellen met betrekking tot de te voeren administratie 
en de registratie van de verzekerden. 

Art. 5.1. Onze Minister wijst, gehoord de Sociale 
Verzekeringsraad en de Sociale Verzekeringsbank, de 
werkzaamheden, onderscheidenlijk de bevoegdheden 
aan, betrekking hebbende op de uitvoering dezer wet, 
welke in plaats van door de Sociale Verzekeringsbank 
door de Raden van Arbeid zullen worden verricht, 
onderscheidenlijk uitgeoefend. 

2. In de gevallen, waarin Onze Minister ingevolge 
het bepaalde in het vorige lid werkzaamheden en 
bevoegdheden aan de Raden van Arbeid heeft 
toegewezen, zijn de bepalingen van deze wet en van 
de tot haar uitvoering genomen besluiten van toepas-
sing, met inachtneming van de wijzigingen, welke de 
aard van het onderwerp vordert. 

3. De Sociale Verzekeringsbank kan aan de Raden 
van Arbeid ter uitvoering van deze wet aanwijzingen 
en voorschriften geven. 

Art. 3.1. Waar iemand woont en waar een lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoor-
deeld. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden 
schepen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun 
thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning 
als deel van het Rijk beschouwd. 

3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en 
binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder 
inmiddels in de Nederlandse Antillen of op het 
grondgebied van een andere Mogendheid te hebben 
gewoond, wordt ook voor de duur van zijn afwezigheid 
geacht binnen het Rijk te hebben gewoond. 
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4. Hetgeen ter uitvoering van het bepaalde in de 
vorige leden verder nodig is, wordt door Onze 
Minister geregeld. 

HOOFDSTUK II HOOFDSTUK II 

Kring der verzekerden 

Art. 6.1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet is degene, die de leeftijd van 15 jaar, 
doch nog niet die van 65 jaar heeft bereikt, indien hij: 

a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het 

Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de 
loonbelasting is onderworpen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid 
verzekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet 
worden aangemerkt. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgewe-
ken: 

a. ten aanzien van vreemdelingen; 
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing 

is een overeenkomstige regeling van de Nederlandse 
Antillen, van een andere Mogendheid of van een 
volkenrechtelijke organisatie; 

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk 
hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande 
werkzaam zijn; 

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezins-
leden van de onder a, b en c bedoelde personen; 

e. ren aanzien van echtgenoten van ingezetenen, 
die krachtens een overeenkomst met een andere 
Mogendheid niet ingevolge deze wet verzekerd zijn. 

Kring der verzekerden 

Art. 6.1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet is degene, die de leeftijd van 15 jaar, 
doch nog niet die van 65 jaar heeft bereikt, indien hij: 

a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het 

Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de 
loonbelasting is onderworpen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kan, in afwijking van het eerste lid, uitbreiding dan 
wel beperking worden gegeven aan de kring der 
verzekerden. 

HOOFDSTUK III 

Het ouderdomspensioen 

§1. Het recht op ouderdomspensioen 

Art. 7.7. Degene, die verzekerd is geweest en de 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, heeft overeenkomstig 
de bepalingen van deze wet recht op ouderdoms-
pensioen. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepas-
sing op de gehuwde vrouw, behoudens in het geval 
dat 

a. haar echtgenoot de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt en niet ingevolge deze wet verzekerd is 
geweest, noch op grond van artikel 46 recht heeft op 
ouderdomspensioen; of 

b. haar huwelijk plaats vond nadat zowel zijzelf als 
haar echtgenoot recht op ouderdomspensioen 
hadden verkregen; of 

c. Zij als kostwinster is aan te merken en haar 
echtgenoot de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft 
bereikt. 

HOOFDSTUK III 

Het ouderdomspensioen en de toeslag 

§ 1.Het recht op ouderdomspensioen en toeslag 

Art. 7. Degene, die verzekerd is geweest en de 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, heeft overeenkomstig 
de bepalingen van deze wet recht op de ouderdoms-
pensioen. 
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3. Onze Minister bepaalt, wanneer een gehuwde 
vrouw als kostwinster wordt aangemerkt. 

Art. 8.1. Het bruto-ouderdomspensioen wordt 
zodanig vastgesteld, dat: 

a. het netto-ouderdomspensioen per maand van 
een gehuwde man gelijk is aan het netto-minimumloon 
per maand; 

b. het netto-ouderdomspensioen per maand van 
een ongehuwde gelijk is aan 70% van het netto-ouder-
domspensioen per maand van een gehuwde man. 

2. Onder het in het vorige lid bedoelde netto-ouder-
domspensioen van een gehuwde man wordt verstaan 
het in het zesde lid, onder a, bedoelde bruto-ouder-
domspensioen van een gehuwde man, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de gele loonbe-
lastingtabellen naar tariefgroep ///in te houden 
loonbelasting, en 

b. de premie voor de bejaardenverzekering ingevol-
ge de Ziekenfondswet, verschuldigd in de laagste 
inkomensklasse. 

3. Onder het in het eerste lid bedoelde netto-ouder-
domspensioen van een ongehuwde wordt verstaan 
het in het zesde lid, onder b, bedoelde bruto-ouder-
domspensioen van een ongehuwde, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de gele loonbe-
lastingtabellen naar tariefgroep II in te houden 
loonbelasting, en 

b. de premie voor de bejaardenverzekering ingevol-
ge de Ziekenfondswet, verschuldigd in de laagste 
inkomensklasse. 

4. Onder het in het eerste lid bedoelde netto-mini-
mumloon wordt verstaan het in artikel 8, eerste lid, 
onder a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag bedoelde bedrag, na aftrek van de 
daarvan in te houden premies ingevolge de sociale 
verzekeringswetten en loonbelasting. De in te houden 
premies ingevolge deze wet en de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet en de in te houden loonbelasting 
worden berekend met toepassing van de groene 
loonbelasting- en premietabellen voor een in tarief-
groep III ingedeelde werknemer, over het in de vorige 
volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met het werkge-

Art. 7a. 1. De gehuwde pensioengerechtigde van 
wie de echtgenoot jonger is dan 65 jaar, heeft over-
eenkomstig de bepalingen van deze wet recht op een 
toeslag, indien het inkomen uit of in verband met 
arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van dieechtge-
noot niet meer bedraagt dan het ouderdomspensioen, 
bedoeld in artikel 8, zesde lid, onderdeel a. 

2. Behoudens in door Onze Minister aan te wijzen 
gevallen bestaat geen recht op de toeslag, indien de 
in het eerste lid bedoelde echtgenoot geen ingezetene 
is. 

3. Waar in deze wet en in de tot haar uitvoering 
genomen besluiten wordt gesproken van ouderdoms-
pensioen wordt daaronder mede verstaan de in het 
eerste lid bedoelde toeslag, voorzover niet anders is 
bepaald. 

Art. 8.1. Het bruto-ouderdomspensioen wordt 
zodanig vastgesteld, dat: 

a. het netto-ouderdomspensioen per maand van 
een gehuwde pensioengerechtigde gelijk is aan 50% 
van het netto-minimumloon per maand. 

b. het netto-ouderdomspensioen per maand van 
een ongehuwde pensioengerechtigde gelijk is aan 
70% van het netto-minimumloon per maand. 

2. onder het in het vorige lid bedoelde netto-ouder-
domspensioen van een gehuwde pensioengerechtigde 
wordt verstaan het in het zesde lid, onderdeel a, 
bedoelde bruto-ouderdomspensioen van een gehuwde 
pensioengerechtigde, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de gele loonbe-
lastingtabellen, in te houden loonbelasting naar 
tariefgroep I, en 

b. de helft van de premie voor de bejaardenverze-
kering ingevolge de Ziekenfondswet, verschuldigd in 
de laagste inkomensklasse. 

3. Onder het in het eerste lid bedoelde netto-ouder-
domspensioen van een ongehuwde pensioengerech-
tigde wordt verstaan het in het zesde lid, onderdeel b, 
bedoelde bruto-ouderdomspensioen van een onge-
huwde pensioengerechtigde, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de gele loonbe-
lastingtabellen, in te houden loonbelasting naar 
tariefgroep II, en 

b. de premie voor de bejaardenverzekering ingevol-
ge de Ziekenfondswet, verschuldigd in de laagste 
inkomensklasse. 

4. Onder het in het eerste lid bedoelde netto-mini-
mumloon wordt verstaan het in artikel 8, eerste lid, 
onder a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag bedoelde bedrag, na aftrek van de 
daarvan in te houden premies ingevolge de sociale 
verzekeringswetten en loonbelasting. De in te houden 
premies ingevolge deze wet en de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet en de in te houden loonbelasting 
worden berekend met toepassing van de groene 
loonbelasting- en premietabellen voor een in tarief-
groep III ingedeelde werknemer, over het in de vorige 
volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met het werkge-
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versaandeel in de premie ingevolge de Ziekenfondswet 
en verminderd met het werknemersaandeel in de 
premie ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet 
en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

5. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswet-
ten een premie wordt ingehouden waarvan het 
percentage per bedrijfstak verschilt, wordt voor de 
toepassing van het vorige lid bij algemene maatregel 
van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

6. Het bruto-ouderdomspensioen vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
vorige leden, bedraagt per maand: 

a. voor de gehuwde man en voor de gehuwde 
vrouw, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, 
f 1564,33; 

b. voor de overige rechthebbenden f 1089,42. 
7. Het vorige lid, onder a, is niet van toepassing, 

indien de man en de vrouw ten tijde van de huwe-
lijkssluiting beiden recht op ouderdomspensioen 
hadden verkregen. 

versaandeel in de premie ingevolge de Ziekenfondswet 
en verminderd met het werknemersaandeel in de 
premie ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet 
en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

5. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswet-
ten een premie wordt ingehouden waarvan het 
percentage per bedrijfstak verschilt, wordt voor de 
toepassing van het vorige lid bij algemene maatregel 
van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

6. Het bruto-ouderdomspensioen, vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het 
eerste tot en met het vijfde lid, bedraagt per maand: 

a. voor de gehuwde pensioengerechtigde f 777,03; 

b. voor de overige pensioengerechtigden f 1083,38. 
7. Het vorige lid, onder a, is niet van toepassing, 

indien de man en de vrouw ten tijde van de huwe-
lijkssluiting beiden recht op ouderdomspensioen 
hadden verkregen. 

Art. 8a. 1. De bruto-toeslag, bedoeld in artikel 7a, is 
gelijk aan het bruto-ouderdomspensioen, genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel a, voorzolang het 
inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs-
en beroepsleven van de echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde niet meer dan 30% bedraagt van voor-
noemd ouderdomspensioen. 

2. De bruto-toeslag, bedoeld in artikel 7a, is gelijk 
aan 70% van het bruto-ouderdomspensioen, genoemd 
in artikel 8, zesde lid, onderdeel a, voorzolang het 
inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs-
en beroepsleven van de echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde meer dan 30% doch niet meer dan 60% 
bedraagt van voornoemd ouderdomspensioen. 

3. De bruto-toeslag, bedoeld in artikel 7a, is gelijk 
aan 40% van het bruto-ouderdomspensioen, genoemd 
in artikel 8, zesde lid, onderdeel a, voorzolang het 
inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs-
en beroepsleven van de echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde meer dan 60% doch niet meer dan 100% 
bedraagt van voornoemd ouderdomspensioen. 

4. Onze Minister stelt nadere regelen met betrekking 
tot de vaststelling van het inkomen, bedoeld in het 
eerste tot en met het derde lid en in artikel 7a, eerste 
lid, alsmede de periode waarop de vaststelling 
betrekking heeft. 

Art. 9.1. De bedragen, genoemd in artikel 8, zesde 
lid, worden door Onze Minister telkens herzien indien 
en voor zover er in de in artikel 8, eerste lid, bedoelde 
gelijkheid een verstoring optreedt. 

2. Een herziening overeenkomstig het vorige lid, 
vindt plaats met ingang van de dag, waarop de 
verstoring optreedt, met dien verstande, dat wanneer 
de verstoring optreedt met ingang van een andere 
dag dan de eerste dag van een maand, deze herziening 
plaatsvindt met ingang van de eerste dag van de 
maand volgende op die, waarin de verstoring optreedt. 

3. De op grond van de vorige leden herziene 
bedragen treden in de plaats van de bedragen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid. 
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4. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
de bedragen, genoemd in artikel 8, zesde lid, wordt in 
de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

Art. 10.1. Op het bedrag, genoemd in artikel 8, 
zesde lid, onder b, wordt een korting toegepast van 
2%: 

a. voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde 
na het bereiken van de 15-jarige, doch vóór het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd niet verzekerd is 
geweest; 

b. voor elke jaarpremie, welke de pensioengerech-
tigde schuldig nalatig is geweest te betalen. 

2. Op het bedrag, genoemd in artikel 8, zesde lid, 
onder a, wordt een korting toegepast van 1 %: 

1°. indien de pensioengerechtigde een gehuwde 
man is: 

a. voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde 
na het bereiken van de 15-jarige, doch vóór het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd niet verzekerd is 
geweest; 

b. voor elk kalenderjaar, dat de echtgenote van de 
pensioengerechtigde na het bereiken van haar 
15-jarige leeftijd, doch vóór het bereiken van haar 
65-jarige leeftijd, of, zo zij jonger is dan haar man 
- behoudens in door Onze Minister aan te wijzen 
gevallen -, na het bereiken van haar 15-jarige leeftijd, 
doch vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd door 
haar man, niet verzekerd is geweest; 

c. voor elke jaarpremie, welke de pensioengerech-
tigde schuldig nalatig is geweest te betalen; 

d. voor elke jaarpremie, welke de echtgenote van 
de pensioengerechtigde schuldig nalatig is geweest te 
betalen. 

2°. indien de pensioengerechtigde een gehuwde 
vrouw is: 

a. voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde 
na het bereiken van de 15-jarige, doch vóór het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd niet verzekerd is 
geweest; 

b. voor elk kalenderjaar, dat de echtgenoot van de 
pensioengerechtigde na het bereiken van zijn 15-jarige 
leeftijd, doch vóór het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd door zijn vrouw, niet verzekerd is geweest; 

c. voor elke jaarpremie, welke de pensioengerech-
tigde schuldig nalatig is geweest te betalen; 

d. voor elke jaarpremie, welke de echtgenote van 
de pensioengerechtigde schuldig nalatig is geweest te 
betalen. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid, onder b, en het tweede lid, onder 2°, sub c, 
onderscheidenlijk het tweede lid, onder 1°, sub d., 
wordt een pensioengerechtigde vrouw, onderschei-
denlijk de echtgenote van een pensioengerechtigde 
man, geacht over de tijd van haar huwelijk, gedurende 
welke zij verzekerd was en waarover haar echtgenoot 
schuldig nalatig is geweest een jaarpremie of een 
gedeelte van een jaarpremie te betalen, schuldig 
nalatig te zijn geweest een jaarpremie of een overeen-
komstig gedeelte van een jaarpremie te betalen. 

Art. 10.1. Op de bedragen, genoemd in artikel 8, 
zesde lid, onderdeel aen b, wordt een korting toegepast 
van 2%. 

a. voor eik kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde 
na het bereiken van de 15-jarige, doch vóór het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd niet verzekerd is 
geweest; 

b. voor elke jaarpremie, welke de pensioengerech-
tigde schuldig nalatig is geweest te betalen. 

2. Op de toeslag, bedoeld in artikel 8a, wordt een 
korting toegepast van 2%: 

a. voor elk kalenderjaar, dat de echtgenoot van de 
pensioengerechtigde na het bereiken van zijn 15-jarige 
leeftijd, doch vóór het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd van de pensioengerechtigde niet verzekerd is 
geweest; 

b. voor elke jaarpremie, welke de echtgenoot van 
de pensioengerechtigde na het bereiken van zijn 
15-jarige leeftijd, doch vóór het bereiken van de 
65-jarige leeftijd van de pensioengerechtigde schuldig 
nalatig is geweest te betalen. 

3. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale Verzeke-
ringsbank, regelen omtrent de herleiding van gedeelten 
van kalenderjaren tot gehele kalenderjaren en gedeel-
ten van jaarpremies tot gehele jaarpremies. 
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4. Indien het ouderdomspensioen van een gehuwde 
man of van een gehuwde vrouw als gevolg van het 
bepaalde in het tweede lid minder zou bedragen dan 
het hoogste der ouderdomspensioenen, waarop hij of 
zijn echtgenote ingevolge deze wet aanspraak 
zouden kunnen maken, indien zij ongehuwd zouden 
zijn, wordt het vastgesteld op het hoogste van 
laatstbedoelde ouderdomspensioenen. 

5. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale Verzeke-
ringsbank, regelen vast omtrent de herleiding van 
gedeelten van jaarpremies tot gehele jaarpremies en 
van gedeelten van kalenderjaren, bedoeld in het 
eerste lid, onder a, en in het tweede lid, onder 1°, 
sub a en b, en onder 2°, sub a en b, tot gehele 
kalenderjaren. 

§2. Toekenning, ingang, intrekking, herziening en 
betaling van het ouderdomspensioen 

Art. 11.1. Het ouderdomspensioen alsmede een 
verhoging van het ouderdomspensioen wordt op 
aanvraag toegekend door de Sociale Verzekeringsbank. 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is 
de Sociale Verzekeringsbank bevoegd het ouderdoms-
pensioen of een verhoging van het ouderdoms-
pensioen ambtshalve toe te kennen. 

Art. 12. De aanvraag om ouderdomspensioen of 
verhoging van ouderdomspensioen wordt ingediend 
ter plaatse, door Onze Minister aangewezen. 

Art. 13.1. Het ouderdomspensioen gaat in op de 
eerste dag der maand, waarin de belanghebbende 
aan de voorwaarden voor het recht op ouderdoms-
pensioen voldoet. 

2. Het ouderdomspensioen van de weduwe, wier 
echtgenoot onderscheidenlijk van de weduwnaar, 
wiens echtgenote, in het genot van ouderdoms-
pensioen was, gaat niet eerder in dan op de eerste 
dag van de derde maand, volgende op die, waarin 
haar echtgenoot onderscheidenlijk zijn echtgenote, is 
overleden. 

3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden 
kan een ouderdomspensioen niet vroeger ingaan dan 
een jaar vóór de eerste dag der maand, waarin de 
aanvraag werd ingediend of waarin ambtshalve 
toekenning plaatsvond. De Sociale Verzekeringsbank 
kan voor bijzondere gevallen van het bepaalde in de 
vorige volzin afwijken. 

Art. 14.1. Het ouderdomspensioen wordt door de 
Sociale Verzekeringsbank ingetrokken of herzien, 
wanneer degene, aan wie het is toegekend, ingevolge 
het bij of krachtens deze wet bepaalde daarvoor niet 
of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijk 
voor een hoger of lager pensioen in aanmerking 
komt. 

2. De herziening van het ouderdomspensioen, 
welke voortvloeit uit een wijziging der omstandigheden 
en welke een verhoging van dit pensioen tot gevolg 
heeft, gaat in op de eerste dag der maand, waarin de 
wijziging dier omstandigheden heeft plaatsgevonden. 

Art. 13.1. Het ouderdomspensioen gaat in op de 
eerste dag der maand, waarin de belanghebbende 
aan de voorwaarden voor het recht op ouderdoms-
pensioen voldoet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid 
kan een ouderdomspensioen niet vroeger ingaan dan 
een jaar vóór de eerste dag der maand, waarin de 
aanvraag werd ingediend of waarin ambtshalve 
toekenning plaatsvond. De Sociale Verzekeringsbank 
kan voor bijzondere gevallen van het bepaalde in de 
vorige volzin afwijken. 

Art. 14.1. Het ouderdomspensioen wordt door de 
Sociale Verzekeringsbank ingetrokken of herzien, 
wanneer degene, aan wie het is toegekend, ingevolge 
het bij of krachtens deze wet bepaalde daarvoor niet 
of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijk 
voor een hoger of lager ouderdomspensioen in 
aanmerking komt. 

2. De herziening van het ouderdomspensioen, 
welke voortvloeit uit een wijziging der omstandigheden 
en welke een verhoging van dit ouderdomspensioen 
tot gevolg heeft, gaat in op de eerste dag der maand, 
waarin de wijziging dier omstandigheden heeft 
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Het bepaalde in artikel 13, derde lid, is van overeen-
komstige toepassing. 

3. De intrekking van het ouderdomspensioen of de 
herziening daarvan, welke voortvloeit uit een wijziging 
der omstandigheden en welke een verlaging van dit 
pensioen tot gevolg heeft, gaat, behoudens in de door 
Onze Minister aan te wijzen gevallen, in op de eerste 
dag der maand, volgende op die, waarin de dag is 
gelegen met ingang waarvan degene, aan wie 
pensioen is toegekend, daarvoor niet meer in aanmer-
king komt, onderscheidenlijk voor een lager pensioen 
in aanmerking komt. Indien het ouderdomspensioen 
ten onrechte of tot een te hoog bedrag is toegekend, 
wordt het ingetrokken onderscheidenlijk herzien met 
ingang van de dag, waarop het is ingegaan. 

4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, 
doch onverlet het bepaalde in het volgende lid, heeft 
herziening van het aan een gehuwde man, onderschei-
denlijk aan een gehuwde vrouw, toegekende ouder-
domspensioen op grond van het overlijden van zijn 
echtgenote, onderscheidenlijk van haar echtgenoot, 
niet eerder plaats dan met ingang van de eerste dag 
van de derde maand, volgende op die, waarin het 
overlijden plaatsvond. 

5. De herziening van het ouderdomspensioen, 
welke verband houdt met het bepaalde in artikel 9, 
gaat, in afwijking van het bepaalde in het tweede en 
derde lid, in op de dag, met ingang waarvan op grond 
van artikel 9 de bedragen, genoemd in artikel 8, zijn 
herzien. 

6. Ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel kan 
Onze Minister nadere voorschriften geven. Daarbij 
kunnen tevens regelen worden gesteld met betrekking 
tot schorsing en opschorting van de uitbetaling van 
het ouderdomspensioen. 

Art. 15.1. Na het overlijden van een gehuwde man 
of van een gehuwde vrouw wordt het aan de overle-
dene toegekende ouderdomspensioen, eventueel 
herzien in verband met het bepaalde in artikel 9, tot 
en met de laatste dag van de tweede maand, volgende 
op die, waarin het overlijden plaatsvond, aan de 
langstlevende der echtgenoten uitbetaald. 

2. Na het overlijden van andere personen dan die, 
bedoeld in de aanhef van het vorige lid, wordt het 
ouderdomspensioen, dat aan hen is toegekend of 
ingevolge het vorige lid aan hen wordt uitbetaald, tot 
en met de laatste dag der maand, waarin het overlijden 
plaatsvond, uitbetaald aan de persoon of de personen, 
die daarvoor naar het oordeel van de Sociale Verzeke-
ringsbank op billijkheidsoverwegingen in aanmerking 

plaatsgevonden. Het bepaalde in artikel 13, tweede 
lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. De intrekking van het ouderdomspensioen of de 
herziening daarvan, welke voortvloeit uit een wijziging 
der omstandigheden en welke een verlaging van dit 
ouderdomspensioen tot gevolg heeft, gaat, behoudens 
in de door Onze Minister aan te wijzen gevallen, in op 
de eerste dag der maand, volgende op die, waarin de 
dag is gelegen met ingang waarvan degene, aan wie 
ouderdomspensioen is toegekend, daarvoor niet meer 
in aanmerking komt, onderscheidenlijk voor een lager 
ouderdomspensioen in aanmerking komt. Indien het 
ouderdomspensioen ten onrechte of tot een te hoog 
bedrag is toegekend, wordt het ingetrokken onder-
scheidenlijk herzien met ingang van de dag, waarop 
het is ingegaan. 

4. In afwijking van het derde lid gaat de intrekking 
of de herziening van de toeslag, die voortvloeit uit een 
wijziging van het inkomen uit of in verband met 
arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de echtge-
noot van de pensioengerechtigde en die een verlaging 
van die toeslag tot gevolg heeft, in op de eerste dag 
van de maand, volgende op de in artikel 8a, vierde lid, 
bedoelde periode. 

5. De herziening van het ouderdomspensioen, 
welke verband houdt met het bepaalde in artikel 9, 
gaat, in afwijking van het bepaalde in het tweede en 
derde lid, in op de dag, met ingang waarvan op grond 
van artikel 9 de bedragen, genoemd in artikel 8, zijn 
herzien. 

6. Ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel kan 
Onze Minister nadere voorschriften geven. Daarbij 
kunnen tevens regelen worden gesteld met betrekking 
tot schorsing en opschorting van de uitbetaling van 
het ouderdomspensioen. 

Art. 15.1. Na het overlijden van degene, aan wie 
een ouderdomspensioen is toegekend, wordt het 
ouderdomspensioen, voor zover niet reeds uitbetaald, 
tot en met de laatste dag van de tweede maand, 
volgende op die waarin het overlijden plaatsvond, uit-
betaald - voorzover mogelijk in een bedrag ineens -: 

a. aan de langstlevende echtgenoot; 
b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde 

persoon aan de minderjarige wettige of erkende 
natuurlijke kinderen; 

c. bij ontstentenis van de in onderdeel a en b 
bedoelde personen aan degenen ten aanzien van wie 
de overledene grotendeels in de kosten van het 
bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband 
leefde. 

2. Indien er geen rechthebbenden zijn als bedoeld 
in het eerste lid, wordt het ouderdomspensioen, voor 
zover niet reeds uitbetaald, na het overlijden van 
degene aan wie het is toegekend tot en met de laatste 
dag van de maand, waarin het overlijden plaatsvond, 
uitbetaald aan de persoon of de personen, die 
daarvoor naar het oordeel van de Sociale Verzekerings-
bank op billijkheidsoverwegingen in aanmerking 
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komt, onderscheidenlijk komen, mits deze daartoe 
binnen zes maanden na het overlijden een verzoek bij 
de Sociale Verzekeringsbank heeft, onderscheidenlijk 
hebben, ingediend. 

Art. 16.1. Het ouderdomspensioen wordt betaalbaar 
gesteld door de Sociale Verzekeringsbank. De betaling 
geschiedt als regel maandelijks. 

2. De Sociale Verzekeringsbank kan hef aan een 
gehuwde man toegekende ouderdomspensioen voor 
ten hoogste de helft betaalbaar stellen aan diens 
echtgenote. 

3. In geval het pensioen in het buitenland wordt 
uitbetaald, worden de daaraan verbonden kosten van 
overmaking op het pensioen in mindering gebracht. 

4. Wanneer een pensioengerechtigde een ander 
machtigt om het pensioen in ontvangst te nemen, . 
onderscheidenlijk een verleende machtiging intrekt, 
wordt daaraan gevolg gegeven met ingang van een 
betalingstermijn, aanvangende na de dag, waarop de 
machtiging wordt ingediend, onderscheidenlijk 
waarop van haar intrekking mededeling wordt 
gedaan, doch niet later dan de eerste dag van de 
tweede maand na de dag van indiening, onderschei-
denlijk intrekking der machtiging. 

5. Onze Minister kan regelen vaststellen inzake de 
betaalbaarstelling van het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet door organen, welke belast zijn 
met de uitbetaling van pensioen uit anderen hoofde 
dan ingevolge deze wet. 

6. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd om, 
onder door haar te stellen voorwaarden, op verzoek 
van de in het vorige lid bedoelde organen, gelijktijdig 
met het ouderdomspensioen ingevolge deze wet, 
pensioenen, verschuldigd door die organen, betaalbaar 
te stellen. 

Art. 17.1. Indien een gepensioneerde of de langstle-
vende der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, in een inrichting ter verpleging van geesteszieken 
of van zwakzinnigen is opgenomen, of, niet opgenomen 
zijnde in een zodanige inrichting, op grond van 
geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting te 
verlenen voor de uitbetaling van pensioen, is de 
Sociale Verzekeringsbank bevoegd het pensioen uit te 
betalen aan een door haar aan te wijzen persoon of 
instelling. In andere door Onze Minister aan te wijzen 
bijzondere gevallen is de Sociale Verzekeringsbank 
eveneens bevoegd het pensioen in plaats van aan de 
gepensioneerde of de langstlevende der echtgenoten, 
bedoeld in artikel 15, eerste lid, zonder diens machti-
ging uit te betalen aan een door haar aan te wijzen 
persoon of instelling. 

komt, onderscheidenlijk komen, mits deze daartoe 
binnen zes maanden na het overlijden een verzoek bij 
de Sociale Verzekeringsbank heeft, onderscheidenlijk 
hebben, ingediend. 

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepas-
sing op de toeslag. 

4. De in het eerste en het tweede lid bedoelde 
uitbetaling heeft geen betrekking op nog niet uitbetaald 
ouderdomspensioen over tijdvakken tot en met de 
laatste dag van de maand, waarin het overlijden 
plaatsvond. 

Art. 16.1. Het ouderdomspensioen wordt betaalbaar 
gesteld door de Sociale Verzekeringsbank. De betaling 
geschiedt als regel maandelijks. 

2. De Sociale Verzekeringsbank kan de aan een 
gehuwde pensioengerechtigde toegekende toeslag 
betaalbaar stellen aan de echtgenoot. 

3. In geval het ouderdomspensioen in het buitenland 
wordt uitbetaald, worden de daaraan verbonden 
kosten van overmaking op het ouderdomspensioen in 
mindering gebracht. 

4. Wanneer een pensioengerechtigde een ander 
machtigt om het ouderdomspensioen in ontvangst te 
nemen, onderscheidenlijk een verleende machtiging 
intrekt, wordt daaraan gevolg gegeven met ingang 
van een betalingstermijn, aanvangende na de dag, 
waarop de machtiging wordt ingediend, onderschei-
denlijk waarop van haar intrekking mededeling wordt 
gedaan, doch niet later dan de eerste dag van de 
tweede maand na de dag van indiening, onderschei-
denlijk intrekking der machtiging. 

5. Onze Minister kan regelen vaststellen inzake de 
betaalbaarstelling van het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet door organen, welke belast zijn 
met de uitbetaling van ouderdomspensioen uit 
anderen hoofde dan ingevolge deze wet. 

6. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd om, 
onder door haar te stellen voorwaarden, op verzoek 
van de in het vorige lid bedoelde organen, gelijktijdig 
met het ouderdomspensioen ingevolge deze wet, 
pensioenen, verschuldigd door die organen, betaalbaar 
te stellen. 

Art. 17.1. Indien degene, aan wie een ouderdoms-
pensioen is toegekend, in een inrichting ter verpleging 
van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen, 
of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, 
op grond van geestelijke gestoordheid niet in staat is 
kwijting te verlenen voor de uitbetaling van ouder-
domspensioen, is de Sociale Verzekeringsbank 
bevoegd het ouderdomspensioen uit te betalen aan 
een door haar aan te wijzen persoon of instelling. In 
andere door Onze Minister aan te wijzen bijzondere 
gevallen is de Sociale Verzekeringsbank eveneens 
bevoegd het ouderdomspensioen in plaats van aan 
degene aan wie het ouderdomspensioen is toegekend, 
zonder diens machtiging uit te betalen aan een door 
haar aan te wijzen persoon of instelling. 
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2. Indien een gepensioneerde of de langstlevende 
der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 6, 
tweede lid, 11 en 12, van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten, een bijdrage verschuldigd is in de 
kosten van een verstrekking als bedoeld in de artikelen 
6 en 11 van die wet of een vergoeding als bedoeld in 
de artikelen 11 en 12 van die wet, is de Sociale 
Verzekeringsbank bevoegd het ouderdomspensioen 
tot ten hoogste het bedrag dier bijdrage in plaats van 
aan de gepensioneerde of aan de langstlevende der 
echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste lid, zonder 
diens machtiging uit te betalen aan de Ziekenfonds-
raad. 

3. Indien het bepaalde in het vorige lid toepassing 
vindt, heeft de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid 
betrekking op het gedeelte van het ouderdoms-
pensioen, dat niet aan het in het tweede lid bedoelde 
orgaan wordt uitbetaald. 

Art. 18. Indien in verband met het bepaalde in 
artikel 17, eerste lid, het ouderdomspensioen van een 
ongehuwde dan wel een gedeelte van dat pensioen 
aan een instelling werd uitbetaald, is de Sociale 
Verzekeringsbank bevoegd het pensioen na het 
overlijden van de gepensioneerde tot en met de 
laatste dag van de maand, waarin het overlijden 
plaatsvond, aan die instelling uitte betalen, indien 
voor die uitbetaling naar het oordeel van de Sociale 
Verzekeringsbank geen persoon of personen als 
bedoeld in artikel 15, tweede lid, in aanmerking komt 
onderscheidenlijk komen. Het bepaalde in de vorige 
volzin is van overeenkomstige toepassing indien de 
langstlevende der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, 
eerste lid, overlijdt. 

Art. 18a. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen, de Sociaal-Economische Raad gehoord, 
regelen worden gesteld ter voorkoming of beperking 
van samenloop van pensioen ingevolge deze wet met 
uitkering bij ouderdom ingevolge de sociale wetgeving 
van een andere Mogendheid. 

Art. 19. De termijnen van het ouderdomspensioen, 
welke niet zijn ingevorderd binnen twee jaren na de 
eerste dag, waarop zij konden worden ingevorderd, 
worden niet meer uitbetaald. 

Art. 20.1. Behoudens het bepaalde in de volgende 
leden zijn de eenmaal uitbetaalde termijnen van het 
ouderdomspensioen niet vatbaar voor terugvordering. 

2. Hetgeen aan ouderdomspensioen ten onrechte 
of te veel is uitbetaald, kan gedurende vijf jaren na de 
dag van de betaalbaarstelling geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd dan wel op het later uit te 
betalen pensioen in mindering worden gebracht: 

a. indien ten onrechte of te veel is uitbetaald als 
gevolg van het verstrekken van onjuiste inlichtingen 
door de gepensioneerde, door zijn echtgenote 
onderscheidenlijk haar echtgenoot, door de langstle-
vende der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, dan wel door de persoon, aan wie of het orgaan, 
aan hetwelk ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen 
wordt uitbetaald; 

2. Indien degene, aan wie een ouderdomspensioen 
is toegekend, ingevolge het bepaalde bij of krachtens 
de artikelen 6, tweede lid, 11 en 12, van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten, een bijdrage verschuldigd 
is in de kosten van een verstrekking als bedoeld in de 
artikelen 6 en 11 van die wet of een vergoeding als 
bedoeld in de artikelen 11 en 12 van die wet, is de 
Sociale Verzekeringsbank bevoegd het ouderdoms-
pensioen tot ten hoogste het bedrag van die bijdrage 
in plaats van aan degene, aan wie ouderdomspensioen 
is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen 
aan de Ziekenfondsraad. 

3. Indien het bepaalde in het vorige lid toepassing 
vindt, heeft de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid 
betrekking op het gedeelte van het ouderdoms-
pensioen, dat niet aan het in het tweede lid bedoelde 
orgaan wordt uitbetaald. 

Art. 18. Indien in verband met het bepaalde in 
artikel 17, eerste lid, het ouderdomspensioen van een 
ongehuwde dan wel een gedeelte van dat ouderdoms-
pensioen aan een instelling werd uitbetaald, is de 
Sociale Verzekeringsbank bevoegd het ouderdoms-
pensioen na het overlijden van degene, aan wie het 
hiervoor bedoelde ouderdomspensioen is toegekend, 
tot en met de laatste dag van de maand, waarin het 
overlijden plaatsvond, aan die instelling uit te betalen, 
indien voor die uitbetaling naar het oordeel van de 
Sociale Verzekeringsbank geen persoon of personen 
als bedoeld in artikel 15, tweede lid, in aanmerking 
komt, onderscheidenlijk komen. 

Art. 18a. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen, de Sociaal-Economische Raad gehoord, 
regelen worden gesteld ter voorkoming of beperking 
van samenloop van ouderdomspensioen ingevolge 
deze wet met uitkering bij ouderdom ingevolge de 
sociale wetgeving van een andere Mogendheid. 

Art. 20.1. Behoudens het bepaalde in de volgende 
leden zijn de eenmaal uitbetaalde termijnen van het 
ouderdomspensioen niet vatbaar voor terugvordering. 

2. Hetgeen aan ouderdomspensioen ten onrechte 
of te veel is uitbetaald, kan gedurende vijf jaren na de 
dag van de betaling geheel of gedeeltelijk worden 
teruggevorderd, dan wel op het later uit te betalen 
ouderdomspensioen in mindering worden gebracht: 

a. indien ten onrechte of te veel is uitbetaald als 
gevolg van het verstrekken van onjuiste inlichtingen 
door de pensioengerechtigde, door zijn echtgenoot, 
door de persoon of personen aan wie ingevolge 
artikel 15 dan wel door de persoon, aan wie dan wel 
door de persoon aan wie of de instelling waaraan 
ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen wordt 
uitbetaald; 
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b. indien ten onrechte of te veel is uitbetaald als 
gevolg van het niet nakomen van de in artikel 37 
neergelegde verplichting door een persoon of instelling 
als bedoeld in dat artikel. 

3. Hetgeen aan ouderdomspensioen ten onrechte 
of te veel is uitbetaald, kan gedurende twee jaren na 
de dag van de betaalbaarstelling, geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd, dan wel op het later uit te 
betalen pensioen in mindering worden gebracht: 

a. indien het de gepensioneerde, zijn echtgenote 
onderscheidenlijk haar echtgenoot, de langstlevende 
der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste lid, de in 
artikel 15, tweede lid, bedoelde persoon of personen 
dan wel de persoon aan wie of het orgaan aan 
hetwelk ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen 
wordt uitbetaald redelijkerwijs duidelijk moet zijn 
geweest dat ten onrechte of te veel pensioen is 
uitbetaald; 

b. indien het pensioen als gevolg van een herziening 
als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, is verlaagd; 

c. indien het pensioen in de door Onze Minister 
krachtens het bepaalde in artikel 14, derde lid, aange-
wezen gevallen met terugwerkende kracht is herzien 
of ingetrokken, zulks onverminderd het bepaalde in 
het tweede lid. 

Art. 20a. Indien over een tijdvak, waarover krachtens 
de Algemene Bijstandswet reeds bijstand in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan is verleend, 
naderhand een ouderdomspensioen wordt toegekend, 
is de Sociale Verzekeringsbank bevoegd het ouder-
domspensioen over dat tijdvak tot ten hoogste het 
bedrag van die bijstand in plaats van aan degene, aan 
wie het ouderdomspensioen is toegekend, dan wel 
aan wie het ouderdomspensioen op grond van het 
bepaalde in artikel 15, eerste lid, dient te worden 
uitbetaald, zonder diens machtiging uit te betalen aan 
de gemeente, welke de bijstand verleende. 

Art. 21.1. Het ouderdomspensioen is: 
a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of belening; 
c. behoudens voorzover dit dient tot verhaal van 

levensonderhoud, waartoe de gepensioneerde 
volgens de wet is gehouden, niet vatbaar voor 
executoriaal of conservatoir beslag noch voor faillis-
sementsbeslag. 

2. Volmacht tot ontvangst van ouderdomspensioen, 
onder welke vorm of welke benaming ook door de 
gepensioneerde verleend, is steeds herroepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit 
artikel, is nietig. 

Art. 22. Het Rijk waarborgt zonder enig voorbehoud 
de betaling door de Sociale Verzekeringsbank van het 
ouderdomspensioen, waarop ingevolge deze wet aan-
spraak bestaat. 

b. indien ten onrechte of te veel is uitbetaald als 
gevolg van het niet nakomen van de in artikel 37 
neergelegde verplichting dooreen persoon of instelling 
als bedoeld in dat artikel. 

3. Hetgeen aan ouderdomspensioen ten onrechte 
of te veel is uitbetaald, kan gedurende twee jaren na 
de dag van betaling geheel of gedeeltelijk worden 
teruggevorderd, dan wel op het later uit te betalen 
ouderdomspensioen in mindering worden gebracht: 

a. indien het de pensioengerechtigde, zijn echtge-
noot, de persoon of personen aan wie ingevolge 
artikel 15 dan wel de persoon, aan wie of de instelling 
waaraan ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen 
wordt uitbetaald redelijkerwijs duidelijk moet zijn 
geweest dat ten onrechte ofte veel is uitbetaald; 

b. indien het ouderdomspensioen als gevolg van 
een herziening als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, is 
verlaagd; 

c. indien het ouderdomspensioen in de door Onze 
Minister krachtens het bepaalde in artikel 14, derde 
lid, aangewezen gevallen met terugwerkende kracht is 
herzien of ingetrokken, zulks onverminderd het 
bepaalde in het tweede lid. 
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§3. Vakantie-uitkering §3. Vakantie-uitkering 

Art. 22a.1. Degene, die over een maand recht heeft 
op ouderdomspensioen, heeft over die maand tevens 
recht op vakantie-uitkering. 

2. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt 
onder degene, die recht heeft op ouderdomspensioen, 
mede verstaan degene, aan wie op grond van artikel 
15, eerste lid, ouderdomspensioen wordt uitbetaald. 

Art. 22b.1. De bruto-vakantie-uitkering wordt 
zodanig vastgesteld, dat: 

a. de netto-vakantie-uitkering per maand van een 
gehuwde man gelijk is aan de netto-minimumvakan-
tiebijslag per maand; 

b. de netto-vakantie-uitkering per maand van een 
ongehuwde gelijk is aan 70% van de netto-vakantie-
uitkering per maand van een gehuwde man. 

2. Onder de in het vorige lid bedoelde netto-vakantie-
uitkering van een gehuwde man, wordt verstaan de in 
het zesde lid, onder a, bedoelde bruto-vakantie-uitke-
ring van een gehuwde man na aftrek van de daarvan 
naar tariefgroep III in te houden loonbelasting met 
toepassing van de gele tabel voor bijzondere belonin-
gen. 

3. Onderde in het eerste lid bedoelde netto-vakantie-
uitkering van een ongehuwde, wordt verstaan de in 
het zesde lid, onder b, bedoelde bruto-vakantie-uitke-
ring van een ongehuwde na aftrek van de daarvan 
naar tariefgroep II in te houden loonbelasting met 
toepassing van de gele tabel voor bijzondere belonin-
gen. 

4. Onder de in het eerste lid bedoelde netto-mini-
mumvakantiebijslag wordt verstaan de bruto-vakantie-
bijslag, waarop degene, die aanspraak heeft op het in 
artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag bedoelde minimumloon, 
ingevolge artikel 15 van die wet aanspraak heeft, na 
aftrek van de daarvan in te houden premies ingevolge 
de sociale verzekeringswetten en loonbelasting. De in 
te houden premies ingevolge deze wet en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet en de in te houden loonbe-
lasting worden berekend met toepassing van de 
groene tabel voor bijzondere beloningen voor een in 
tariefgroep III ingedeelde werknemer, over het in de 
vorige volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met het 
werkgeversaandeel in de premie ingevolge de 
Ziekenfondswet en verminderd met het werknemers-
aandeel in de premie ingevolge de Ziektewet, de 
Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. 

Art. 22a. Degene, die over een maand recht heeft 
op ouderdomspensioen, heeft over die maand tevens 
recht op vakantie-uitkering. 

Art. 22b. 1. De bruto-vakantie-uitkering wordt 
zodanig vastgesteld, dat: 

a. de netto-vakantie-uitkering per maand van een 
gehuwde pensioengerechtigde, aan wie een toeslag is 
toegekend als bedoeld in artikel 8a, eerste lid, gelijk is 
aan de netto-minimumvakantiebijslag per maand; 

b. de netto-vakantie-uitkering per maand van een 
ongehuwde pensioengerechtigde gelijk is aan 70% 
van de in onderdeel a bedoelde netto-vakantie-uitke-
ring. 

2. De bruto-vakantie-uitkering per maand van: 
a. een gehuwde pensioengerechtigde aan wie een 

toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, tweede 
lid, is gelijk aan 85% van de overeenkomstig het 
eerste lid, onderdeel a, vastgestelde bruto-vakantie-uit-
kering; 

b. een gehuwde pensioengerechtigde aan wie een 
toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, derde 
lid, is gelijk aan 70% van de overeenkomstig het 
eerste lid, onderdeel a, vastgestelde bruto-vakantie-uit-
kering; 

c. een gehuwde pensioengerechtigde, die geen 
recht heeft op een toeslag als bedoeld in artikel 7a, 
eerste lid, is gelijk aan 50% van de overeenkomstig 
het eerste lid, onderdeel a, vastgestelde bruto-vakantie-
uitkering. 

3. Onder de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde 
netto-vakantie-uitkering wordt verstaan de in het 
zevende lid, onderdeel a, bedoelde bruto-vakantie-uit-
kering na aftrek van de daarvan in te houden loonbe-
lasting naar tariefgroep III met toepassing van de gele 
tabel voor bijzondere beloningen. 

4. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde 
netto-vakantie-uitkering wordt verstaan de in het 
zevende lid, onderdeel b, bedoelde bruto-vakantie-uit-
kering na aftrek van de daarvan in te houden loonbe-
lasting naar tariefgroep II met toepassing van de gele 
tabel voor bijzondere beloningen. 
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5. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswet-
ten een premie wordt ingehouden waarvan het 
percentage per bedrijfstak verschilt, wordt voor de 
toepassing van het vorige lid bij algemene maatregel 
van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

6. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
vorige leden, bedraagt per maand: 

a. voor degene, die recht heeft op een ouderdoms-
pensioen, genoemd in artikel 8, zesde lid, onder a, 
f90,01; 

b. voor degene, die recht heeft op een ouderdoms-
pensioen, genoemd in artikel 8, zesde lid, onder b, 
f63,01. 

7. In de gevallen, dat op het ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, met toepassing van 
artikel 10 een korting wordt toegepast, wordt op de in 
het vorige lid genoemde bruto-vakantie-uitkering, een 
evenredige korting toegepast. 

Art. 22c.1. De bedragen, genoemd in artikel 22b, 
zesde lid, wordt door Onze Minister telkens herzien, 
indien en voor zover er in de in artikel 22b, eerste lid, 
bedoelde gelijkheid een verstoring optreedt. 

2. Een herziening overeenkomstig het vorige lid, 
vindt plaats met ingang van de dag, waarop de 
verstoring optreedt, met dien verstande, dat wanneer 
de verstoring optreedt met ingang van een andere 
dag van een maand, deze herziening plaatsvindt met 
ingang van de eerste dag van de maand volgende op 
die, waarin de verstoring optreedt. 

5. Onder de in het eerste lid bedoelde netto-mini-
mumvakantiebijslag wordt verstaan de bruto-vakantie-
bijslag, waarop degene, die aanspraak heeft op het in 
artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag bedoelde minimumloon, 
ingevolge artikel 15 van die wet aanspraak heeft, na 
aftrek van de daarvan in te houden premies ingevolge 
de sociale verzekeringswetten en loonbelasting. De in 
te houden premies ingevolge deze wet en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet en de in te houden loonbe-
lasting worden berekend met toepassing van de 
groene tabel voor bijzondere beloningen voor een in 
tariefgroep III ingedeelde werknemer, over het in de 
vorige volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met het 
werkgeversaandeel in de premie ingevolge de 
Ziekenfondswet en verminderd met het werknemers-
aandeel in de premie ingevolge de Ziektewet, de 
Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. 

6. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswet-
ten een premie wordt ingehouden waarvan het 
percentage per bedrijfstak verschilt, wordt voor de 
toepassing van het vorige lid bij algemene maatregel 
van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

7. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het 
eerste tot en met het zesde lid bedraagt per maand: 

a. voor de gehuwde pensioengerechtigde, aan wie 
een toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, 
eerste lid, f90,48; 

b. voor de ongehuwde pensioengerechtigde 
f63,34; 

c. voor de gehuwde pensioengerechtigde, aan wie 
een toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, 
tweede lid, f76,91; 

d. voor de gehuwde pensioengerechtigde, aan wie 
een toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, 
derde lid, f63,34; 

e. voor de gehuwde pensioengerechtigde, die geen 
recht heeft op een toeslag als bedoeld in artikel 7a, 
eerste lid, f45,24. 

8. In de gevallen, dat op het ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, met toepassing van 
artikel 10 een korting wordt toegepast, wordt op de in 
het vorige lid genoemde bruto-vakantie-uitkering, een 
evenredige korting toegepast. 

Art. 22c.1. De bedragen, genoemd in artikel 22b, 
zevende lid, worden door Onze Minister telkens 
herzien, indien en voor zover er in de in artikel 22b, 
eerste en tweede lid, bedoelde gelijkheid een verstoring 
optreedt. 

2. Een herziening overeenkomstig het vorige lid, 
vindt plaats met ingang van de dag, waarop de 
verstoring optreedt, met dien verstande, dat wanneer 
de verstoring optreedt met ingang van een andere 
dag van een maand, deze herziening plaatsvindt met 
ingang van de eerste dag van de maand volgende op 
die, waarin de verstoring optreedt. 
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3. De op grond van de vorige leden herziene 
bedragen treden in de plaats van de bedragen, 
genoemd in artikel 22b, zesde lid. 

4. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
de bedragen, genoemd in artikel 22b, zesde lid, wordt 
in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

Art. 22d.1. Eenmaal per jaar vindt ambtshalve 
uitbetaling van de vakantie-uitkering plaats. 

2. De in het vorige lid bedoelde uitbetaling vindt 
plaats in de maand mei en omvat de vakantie-uitkering, 
waarop recht bestond over de periode van twaalf 
maanden, voorafgaande aan de maand mei. 

Art. 22e. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 
15,16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22 en 37 vindt overeen-
komstige toepassing ten aanzien van de vakantie-uit-
kering, voor zover bij of krachtens deze paragraaf niet 
anders is bepaald. 

Art. 22f. Onze Minister kan met betrekking tot het 
bepaalde in deze paragraaf nadere regelen stellen. 
Daarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in 
artikel 22d, tweede lid. 

HOOFDSTUK IV 

De op te brengen middelen 

Art. 23.1. De middelen tot dekking van de uitgaven 
van het in artikel 24 bedoelde Ouderdomsfonds, 
alsmede de middelen, benodigd voor het vormen en 
in stand houden van een bij algemene maatregel van 
bestuur te bepalen reserve worden gevonden door 
het heffen van premies van de verzekerden. 

2. Aan de heffing van premie is niet onderworpen 
de gehuwde man, wiens echtgenote in verband met 
het bepaalde in artikel 7, tweede lid, onder c, of artikel 
46, tweede lid, onder c, recht op ouderdomspensioen 
heeft. 

Art. 24.1. De premies, bedoeld in artikel 23, eerste 
lid, worden gestort in een door de Sociale Verzeke-
ringsbankte beheren Ouderdomsfonds. 

2. De ingevolge deze wet uit te keren pensioenen en 
uitkeringen en de aan de uitvoering van deze verbon-
den kosten komen ten laste van het Ouderdomsfonds. 

Art. 25. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale 
Verzekeringsraad, voorschriften vast met betrekking 
tot de belegging van de gelden van het Ouderdoms-
fonds. 

Art. 26.1. De premie wordt, met inachtneming van 
het bepaalde in de volgende leden, geheven naar de 
maatstaf van het door de verzekerde in een kalender-
jaargenoten inkomen en vastgesteld in een percentage 
van dat inkomen. Ten aanzien van degene, die slechts 
een gedeelte van een kalenderjaar aan de heffing van 
premie is onderworpen, treedt dit gedeelte voor het 
kalenderjaar in de plaats. 

3. De op grond van de vorige leden herziene 
bedragen treden in de plaats van de bedragen, 
genoemd in artikel 22b, zevende lid. 

4. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
de bedragen, genoemd in artikel 22b, zevende lid, 
wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend-
gemaakt. 

HOOFDSTUK IV 

De op te brengen middelen 

Art. 23. De middelen tot dekking van de uitgaven 
van het in artikel 24 bedoelde Ouderdomsfonds, 
alsmede de middelen, benodigd voor het vormen en 
in stand houden van een bij algemene maatregel van 
bestuur te bepalen reserve worden gevonden door 
het heffen van premies van de verzekerden. 

Art. 24.1. De premies, bedoeld in artikel 23 worden 
gestort in een door de Sociale Verzekeringsbank te 
beheren Ouderdomsfonds. 

2. De ingevolge deze wet uit te keren ouderdoms-
pensioenen en uitkeringen en de aan de uitvoering 
van deze verbonden kosten komen ten laste van het 
Ouderdomsfonds. 

Art. 26.1. De premie wordt, met inachtneming van 
het bepaalde in de volgende leden, geheven naar de 
maatstaf van het door de verzekerde in een kalenderjaar 
genoten inkomen en vastgesteld in een percentage 
van dat inkomen. Ten aanzien van degene, die slechts 
een gedeelte van een kalenderjaar aan de heffing van 
premie is onderworpen, treedt dit gedeelte voor het 
kalenderjaar in de plaats. 
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2. Indien premie wordt geheven bij wege van 
aanslag wordt onder inkomen verstaan het belastbare 
inkomen, dan wel het belastbare binnenlandse 
inkomen voor de inkomstenbelasting van de verzeker-
de, vermeerderd met de bij de bepaling daarvan als 
persoonlijke verplichting in aanmerking genomen 
premies en premievervangende belasting ingevolge 
deze wet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet, 
en verminderd: 

a. met de bij de bepaling daarvan in aanmerking 
genomen uitkeringen ingevolge deze wet en de Algeme-
ne Weduwen- en Wezenwet; 

b. voor de verzekerde die voor de inkomstenbelas-
ting recht heeftop een verhoging van de belastingvrije 
som als is bedoeld in artikel 53, vijfde lid, van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964: met het bedrag van 
die verhoging. 

3. Indien premie wordt geheven bij wege van 
aanslag wordt voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid, eerste volzin, het inkomen van de 
vrouw die het gehele jaar gehuwd is geweest, aange-
merkt als inkomen van haar man. Indien de gehuwde 
vrouw zelf of haar echtgenoot niet ingevolge deze wet 
verzekerd is, noch de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, 
blijft de vorige volzin buiten toepassing en worden 
voorts de inkomens van de echtgenoten bepaald alsof 
artikel 5, eerste en vierde lid, van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 te hunnen aanzien geen 
toepassing had gevonden. 

4. Indien premie wordt geheven bij wijze van 
inhouding wordt onder inkomen verstaan het zuivere 
loon voor de loonbelasting van de verzekerde, 
vermeerderd met de bij de bepaling daarvan als 
persoonlijke verplichting in aanmerking genomen 
premies ingevolge deze wet, de Algemene Weduwen-
en Wezenwet, en verminderd: 

a. met de bij de bepaling daarvan in aanmerking 
genomen uitkeringen ingevolge deze wet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet; 

b. voor de verzekerde die voor de loonbelasting 
recht heeft op een verhoging van de belastingvrije 
som als is bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de Wet 
op de loonbelasting 1964: met het bedrag van die 
verhoging. 

5. Indien het inkomen meer bedraagt dan f61 150 
wordt over dat meerdere geen premie geheven. Dit 
bedrag wordt naar tijdsruimte evenredig verlaagd ten 
aanzien van degene, die niet het gehele jaar aan de 
heffing van premie is onderworpen. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt de gehuwde vrouw, zolang 
haar inkomen wordt aangemerkt als inkomen van 
haar man, geacht niet aan de heffing van premie te 
zijn onderworpen. 

6. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
kunnen met betrekking tot hetgeen in dit artikel is 
bepaald nadere, zonodig afwijkende regelen stellen. 

2. Indien premie wordt geheven bij wege van 
aanslag wordt onder inkomen verstaan het belastbare 
inkomen, dan wel het belastbare binnenlandse 
inkomen voor de inkomstenbelasting van de verzeker-
de, vermeerderd met de bij de bepaling daarvan als 
persoonlijke verplichting in aanmerking genomen 
premies en premievervangende belasting ingevolge 
deze wet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet, 
en verminderd: 

a. met de bij de bepaling daarvan in aanmerking 
genomen uitkeringen ingevolge deze wet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet; 

b. voor de verzekerde die voor de inkomstenbelas-
ting recht heeft op een verhoging van de belastingvrije 
som als is bedoeld in artikel 53, vijfde lid, van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964: met het bedrag van 
die verhoging. 

3. Indien premie wordt geheven bij wijze van 
inhouding wordt onder inkomen verstaan het zuivere 
loon voor de loonbelasting van de verzekerde, 
vermeerderd met de bij de bepaling daarvan als 
persoonlijke verplichting in aanmerking genomen 
premies ingevolge deze wet, de Algemene Weduwen-
en Wezenwet, en verminderd: 

a. met de bij de bepaling daarvan in aanmerking 
genomen uitkeringen ingevolge deze wet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet; 

b. voor de verzekerde die voor de loonbelasting 
recht heeft op een verhoging van de belastingvrije 
som als is bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de Wet 
op de loonbelasting 1964: met het bedrag van die 
verhoging. 

4. Indien het inkomen meer bedraagt dan f61 150 
wordt over dat meerdere geen premie geheven. Dit 
bedrag wordt naar tijdsruimte evenredig verlaagd ten 
aanzien van degene, die niet het gehele jaar aan de 
heffing van premie is onderworpen. 

5. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
kunnen met betrekking tot hetgeen in dit artikel is 
bepaald nadere, zonodig afwijkende regelen stellen. 
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Art. 27.1. Het bedrag, genoemd in artikel 26, vijfde 
lid, wordt door Onze Minister telkens herzien met 
ingang van 1 januari. Bij die herziening wordt, met 
inachtneming van het bij en krachtens het tweede lid 
bepaalde, dit bedrag verhoogd of verlaagd overeen-
komstig het procentuele verschil tussen het indexcijfer 
der lonen op 31 juli daaraan voorafgaande en het 
indexcijfer, dat bij de laatste herziening is gehanteerd. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt 
bepaald: 

a. wat onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het 
eerste lid, wordt verstaan; 

b. welke componenten van het procentuele verschil, 
bedoeld in het eerste lid, bij de herziening buiten 
beschouwing blijven. 

3. Het op grond van de vorige leden berekende 
bedrag wordt naar boven afgerond op een veelvoud 
van vijftig gulden. 

4. Het overeenkomstig de vorige leden herziene 
bedrag treedt in de plaats van het bedrag, genoemd 
in artikel 26, vijfde lid, met dien verstande, dat de 
afronding bedoeld in het vorige lid, bij de eerstvolgende 
toepassing van het eerste lid buiten beschouwing 
blijft. 

5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere 
aanleiding bestaat, kan het bedrag, genoemd in artikel 
26, vijfde lid, bij algemene maatregel van bestuur met 
ingang van een bij die algemene maatregel van 
bestuur aan te geven datum worden herzien. Het 
ingevolge de vorige volzin herziene bedrag treedt in 
de plaats van het bedrag, genoemd in artikel 26, vijfde 
lid, met dien verstande, dat de herziening voor de 
eerstvolgende toepassing van het eerste lid geacht 
wordt niet te hebben plaatsgevonden. 

6. Indien een herziening als in het vorige lid 
bedoeld zou samenvallen met een herziening als 
bedoeld in het eerste lid, blijft laatstgenoemde 
herziening achterwege. 

7. Indien een herziening als bedoeld in het vijfde lid 
ingaat op een andere datum dan 1 januari, bepaalt de 
in dat lid bedoelde algemene maatregel van bestuur 
tevens een gemiddeld bedrag, dat voor het gehele 
kalenderjaar, waarin de herziening is ingegaan, zal 
gelden ten aanzien van de verzekerden van wie de 
premie bij wege van aanslag wordt geheven. 

8. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
het bedrag, genoemd in artikel 26, vijfde lid, overeen-
komstig het eerste lid, wordt in de Nederlandse 
Staatscourant bekendgemaakt. 

Art. 28.1. Het in het eerste lid van artikel 26 bedoelde 
premiepercentagewordtdoorde Sociale Verzekerings-
bank onder goedkeuring van Onze Minister, gehoord 
de Sociale Verzekeringsraad, als regel telkens voor 
een periode van vijf kalenderjaren vastgesteld en wel 
zodanig dat het totaal van de over de eerstvolgende 
periode van vijf kalenderjaren te ontvangen premies 
voldoende zal zijn om daaruit de uitgaven van het 
Ouderdomsfonds over dat tijdvak te voldoen, alsmede 
om de in artikel 23 bedoelde reserve te vormen en in 
stand te houden. 

Art. 27.1. Het bedrag, genoemd in artikel 26, vierde 
lid, wordt door Onze Minister telkens herzien met 
ingang van 1 januari. Bij die herziening wordt, met 
inachtneming van het bij en krachtens het tweede lid 
bepaalde, dit bedrag verhoogd of verlaagd overeen-
komstig het procentuele verschil tussen het indexcijfer 
der lonen op 31 juli daaraan voorafgaande en het 
indexcijfer, dat bij de laatste herziening is gehanteerd. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt 
bepaald: 

a. wat onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het 
eerste lid, wordt verstaan; 

b. welke componenten van het procentuele verschil, 
bedoeld in het eerste lid, bij de herziening buiten 
beschouwing blijven. 

3. Het op grond van de vorige leden berekende 
bedrag wordt naar boven afgerond op een veelvoud 
van vijftig gulden. 

4. Het overeenkomstig de vorige leden herziene 
bedrag treedt in de plaats van het bedrag, genoemd 
in artikel 26, vierde lid, met dien verstande, dat de 
afronding bedoeld in het vorige lid, bij de eerstvolgende 
toepassing van het eerste lid buiten beschouwing 
blijft. 

5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere 
aanleiding bestaat, kan het bedrag, genoemd in artikel 
26, vierde lid, bij algemene maatregel van bestuur 
met ingang van een bij die algemene maatregel van 
bestuur aan te geven datum worden herzien. Het 
ingevolge de vorige volzin herziene bedrag treedt in 
de plaats van het bedrag, genoemd in artikel 26, 
vierde lid, met dien verstande, dat de herziening voor 
de eerstvolgende toepassing van het eerste lid geacht 
wordt niette hebben plaatsgevonden. 

6. Indien een herziening als in het vorige lid 
bedoeld zou samenvallen met een herziening als 
bedoeld in het eerste lid, blijft laatstgenoemde 
herziening achterwege. 

7. Indien een herziening als bedoeld in het vijfde lid 
ingaat op een andere datum dan 1 januari, bepaalt de 
in dat lid bedoelde algemene maatregel van bestuur 
tevens een gemiddeld bedrag, dat voor het gehele 
kalenderjaar, waarin de herziening is ingegaan, zal 
gelden ten aanzien van de verzekerden van wie de 
premie bij wege van aanslag wordt geheven. 

8. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
het bedrag, genoemd in artikel 26, vierde lid, overeen-
komstig het eerste lid, wordt in de Nederlandse 
Staatscourant bekendgemaakt. 
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2. Indien een wijziging van het premiepercentage 
ingaat op een ander tijdstip dan met ingang van 1 
januari, stellen Onze Minister en Onze Minister van 
Financiën voor door hen aan te wijzen gevallen een 
gemiddeld premiepercentage vast, dat zal gelden 
voor het gehele kalenderjaar of voor het door hen aan 
te wijzen kortere tijdvak, waartoe dat tijdstip behoort. 

3. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt 
aan het door de Sociale Verzekeringsbank vastgestelde 
premiepercentage of aan de periode waarvoor dat 
premiepercentage is vastgesteld, stelt hij het premie-
percentage of de periode vast. 

Art. 29.1. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
om voor door hem aan te wijzen gevallen, met 
inachtneming van het vastgestelde premiepercentage, 
de premies die bij wijze van inhouding worden 
geheven te doen berekenen volgens tabellen, die wat 
de loonklassen betreft in overeenstemming zijn met 
de loonklassen - voor zover aanwezig - van de 
loonbelastingtabellen en waarin een of meer positieve 
of negatieve bestanddelen van het inkomen op 
zodanige wijze zijn verwerkt - al dan niet tot een 
gemiddeld bedrag - dat nevens het bedrag aan 
inkomen, waarin die bestanddelen niet zijn opgeno-
men, terstond het premiebedrag of premiepercentage 
is vermeld. Bij het opstellen van deze tabellen brengt 
Onze Minister van Financiën de door hem nodig 
geachte afrondingen aan. 

2. Onze Ministervan Financiën is bevoegd met 
wijzigingen in een of meer positieve of negatieve 
bestanddelen van het inkomen, die tot stand komen 
na 30 september van enig jaar, niet eerder rekening te 
houden dan bij het opstellen van de tabellen die voor 
het eerst toepassing vinden met ingang van het 
tweede daarop volgende kalenderjaar. 

Art. 30.1. Tenzij bij of krachtens deze wet anders is 
bepaald, geschiedt de heffing van de ingevolge deze 
wet verschuldigde premies, onder verrekening van 
eventueel krachtens het tweede lid geheven premies, 
bij wege van aanslag en met overeenkomstige 
toepassing van de voor de heffing van de inkomsten-
belasting geldende regelen, met uitzondering van 
artikel 67, onder a, van de Wet op de inkomstenbelas-
ting 1964. 

2. Voor zoveel de verzekerde aan de loonbelasting 
is onderworpen, worden de ingevolge deze wet 
verschuldigde premies bij wijze van inhouding 
geheven en zijn dienaangaande voor de heffing van 
de loonbelasting geldende regelen van overeenkom-
stige toepassing. 

3. In afwijking van het eerste lid wordt geen 
premie-aanslag vastgesteld en blijft verrekening van 
de bij wijze van inhouding geheven premies achter-
wege, indien zich voor de verzekerde, dan wel, zo 
deze een gehuwde man is, zowel voor hem als voor 
zijn echtgenote, een van de volgende gevallen 
voordoet: 

Art. 30.1. Tenzij bij of krachtens deze wet anders is 
bepaald, geschiedt de heffing van de ingevolge deze 
wet verschuldigde premies, onder verrekening van 
eventueel krachtens het tweede lid geheven premies, 
bij wege van aanslag en met overeenkomstige 
toepassing van de voor de heffing van de inkomsten-
belasting geldende regelen, met uitzondering van 
artikel 67, onder a, van de Wet op de inkomstenbelas-
ting 1964. 

2. Voor zoveel de verzekerde aan de loonbelasting 
is onderworpen, worden de ingevolge deze wet 
verschuldigde premies bij wijze van inhouding 
geheven en zijn dienaangaande voor de heffing van 
de loonbelasting geldende regelen van overeenkom-
stige toepassing. 

3. In afwijking van het eerste lid wordt geen 
premie-aanslag vastgesteld en blijft verrekening van 
de bij wijze van inhouding geheven premies achter-
wege, indien zich voor de verzekerde een van de 
volgende gevallen voordoet: 
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a. op grond van artikel 64, eerste lid, aanhef en 
letter a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
wordt geen aanslag vastgesteld en het in dat artikel 
bedoelde, gezamenlijke zuivere bedrag van de niet 
aan loonbelasting onderworpen bestanddelen van het 
onzuivere inkomen verminderd met de vrijgestelde 
bedragen ingevolge de rentevrijstelling en de dividend-
vrijstelling beloopt niet meer dan f 1000; 

b. op grond van artikel 64, eerste lid, aanhef en 
letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
wordt geen aanslag vastgesteld; 

c. op grond van artikel 65, vierde lid, van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 wordt een aanslag 
vastgesteld en het in artikel 64 van die wet bedoelde 
gezamenlijke zuivere bedrag van de niet aan loonbe-
lasting onderworpen bestanddelen van het onzuivere 
inkomen verminderd met de vrijgestelde bedragen 
ingevolge de rentevrijstelling en de dividendvrijstelling 
beloopt niet meer dan f 1000. 

In afwijking van de vorige volzin wordt een premie-
aanslag vastgesteld indien: 

- zich voor de verzekerde of zijn echtgenoot het 
geval onder c voordoet en de bij wijze van inhouding 
geheven premies de premie-aanslag met meer dan 
het in artikel 53, eerste lid, laatste volzin, van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 vermelde bedrag 
zouden overtreffen, dan wel 

- de verzekerde om vaststelling van een aanslag 
verzoekt, de premie-aanslag de in verband met artikel 
26, vijfde lid, ten hoogste verschuldigde premie zou 
bedragen en de bij wijze van inhouding geheven 
premies de premie-aanslag zouden overtreffen. 

4. Ten aanzien van de invordering van de ingevolge 
deze wet verschuldigde premies zijn, naar gelang het 
eerste dan wel het tweede lid van toepassing is, de 
regelen, geldende voor de invordering van de inkom-
stenbelasting, onderscheidenlijk de loonbelasting van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Voor zover de ingevolge de Algemene Weduwen-
en Wezenwet en de ingevolge deze wet bij wijze van 
inhouding verschuldigde premies in één bedrag 
worden geheven, wordt elke premie-inhouding, elke 
afdracht of teruggaaf van ingehouden premie en elke 
betaling, vermindering of afschrijving op een premie-
aanslag van rechtswege geacht naar evenredigheid 
betrekking te hebben op hetgeen ingevolge elk dier 
wetten verschuldigd is. Voor zover de ingevolge de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten, de Algemene Kinderbijslag-
wet en de ingevolge deze wet bij wege van aanslag 
verschuldigde premies in één bedrag worden geheven 
of ingevorderd, wordt, onverminderd het bepaalde in 
het eerste en derde lid van artikel 33 van deze wet, 
elke betaling, vermindering of afschrijving op een 
premie-aanslag, van rechtswege geacht naar evenre-
digheid betrekking te hebben op hetgeen ingevolge 
elk dier wetten verschuldigd is. 

6. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
geven voorschriften inzake de afdracht van de door de 
Rijksbelastingdienst ten behoeve van het Ouderdoms-
fonds geïnde premies. 

a. op grond van artikel 64, eerste lid, aanhef en 
letter a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
wordt geen aanslag vastgesteld en het in dat artikel 
bedoelde, gezamenlijke zuivere bedrag van de niet 
aan loonbelasting onderworpen bestanddelen van het 
onzuivere inkomen verminderd met de vrijgestelde 
bedragen ingevolge de rentevrijstelling en de dividend-
vrijstelling beloopt niet meer dan f1000; 

b. op grond van artikel 64, eerste lid, aanhef en 
letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
wordt geen aanslag vastgesteld; 

c. op grond van artikel 65, vierde lid, van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 wordt een aanslag 
vastgesteld en het in artikel 64 van die wet bedoelde 
gezamenlijke zuivere bedrag van de niet aan loonbe-
lasting onderworpen bestanddelen van het onzuivere 
inkomen verminderd met de vrijgestelde bedragen 
ingevolge de rentevrijstelling en de dividendvrijstelling 
beloopt niet meer dan f 1000. 

In afwijking van de vorige volzin wordt een premie-
aanslag vastgesteld indien: 

- zich voor de verzekerde het geval onder c voordoet 
en de bij wijze van inhouding geheven premies de 
premie-aanslag met meer dan het in artikel 53, eerste 
lid, laatste volzin, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 vermelde bedrag zouden overtreffen, dan wel 

- de verzekerde om vaststelling van een aanslag 
verzoekt, de premie-aanslag de in verband met artikel 
26, vierde lid, ten hoogste verschuldigde premie zou 
bedragen en de bij wijze van inhouding geheven 
premies de premie-aanslag zouden overtreffen. 

4. Ten aanzien van de invordering van de ingevolge 
deze wet verschuldigde premies zijn, naar gelang het 
eerste dan wel het tweede lid van toepassing is, de 
regelen, geldende voor de invordering van de inkom-
stenbelasting, onderscheidenlijk de loonbelasting van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Voor zover de ingevolge de Algemene Weduwen-
en Wezenwet en de ingevolge deze wet bij wijze van 
inhouding verschuldigde premies in één bedrag 
worden geheven, wordt elke premie-inhouding, elke 
afdracht of teruggaaf van ingehouden premie en elke 
betaling, vermindering of afschrijving op een premie-
aanslag van rechtswege geacht naar evenredigheid 
betrekking te hebben op hetgeen ingevolge elk dier 
wetten verschuldigd is. Voor zover de ingevolge de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten, de Algemene Kinderbijslag-
wet en de ingevolge deze wet bij wege van aanslag 
verschuldigde premies in één bedrag worden geheven 
of ingevorderd, wordt, onverminderd het bepaalde in 
het eerste en derde lid van artikel 33 van deze wet, 
elke betaling, vermindering of afschrijving op een 
premie-aanslag, van rechtswege geacht naar evenre-
digheid betrekking te hebben op hetgeen ingevolge 
elk dier wetten verschuldigd is. 

6. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
geven voorschriften inzake de afdracht van de door de 
Rijksbelastingdienst ten behoeve van het Ouderdoms-
fonds geïnde premies. 
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7. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
kunnen ten aanzien van personen, die krachtens de 
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 6, 
tweede lid, of krachtens een overeenkomst met een 
andere Mogendheid ingevolge dezewet verzekerd zijn, 
regelen stellen, welke afwijken van artikel 26 en van 
dit artikel. 

Art. 31.1. Van de verzekerde, van wie premie bij 
wege van aanslag wordt geheven en die voor de 
heffing van de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep I, wordt behoudens het bepaalde in het 
derde lid, tweede volzin, de premie voorzover deze 
niet bij wijze van inhouding is geheven, niet ingevor-
derd, indien het inkomen niet meer bedraagt dan 
f 6800 per jaar. 

2. Van de verzekerde, van wie premie bij wege van 
aanslag wordt geheven en die voor de heffing van de 
inkomstenbelasting is ingedeeld in tariefgroep II, 
wordt behoudens het bepaalde in het derde lid, 
tweede volzin, de premie, voor zover deze niet bij 
wijze van inhouding is geheven, niet ingevorderd, 
indien het inkomen niet meer bedraagt dan f9200 per 
jaar. 

3. Van de verzekerde, van wie premie bij wege van 
aanslag wordt geheven en die voor de heffing van de 
inkomstenbelasting is ingedeeld in tariefgroep III of 
IV, wordt de premie voorzover deze niet bij wijze van 
inhouding is geheven, niet ingevorderd, indien het 
inkomen niet meer bedraagt dan f 17 800 per jaar. Het 
bepaalde in de vorige volzin is mede van toepassing 
ten aanzien van de verzekerde die in het kalenderjaar 
gedurende zes of meer maanden gehuwd is geweest 
zonder duurzaam gescheiden te leven en die voor de 
heffing van de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep I of II. 

4. Van de verzekerde, van wie premie bij wege van 
aanslag wordt geheven en wiens inkomen het in de 
voorgaande leden voor hem aangegeven bedrag met 
minder dan f 8000 overtreft, wordt de premie, voorzover 
deze niet bij wijze van inhouding is geheven, overeen-
komstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
regelen gedeeltelijk ingevorderd. 

5. Ten aanzien van degene, die niet het gehele jaar 
aan de heffing van premie is onderworpen, wordt 
voor de toepassing van het eerste tot en met het 
vierde lid het inkomen over een gedeelte van een jaar 
volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
regelen herleid tot inkomen over een jaar. Voor de 
toepassing van de vorige volzin wordt de gehuwde 
vrouw, zolang haar inkomen wordt aangemerkt als 
inkomen van haar man, geacht niet aan de heffing 
van premie te zijn onderworpen. 

6. Indien premie wordt geheven bij wege van 
aanslag wordt voor de toepassing van het eerste tot 
en met het vierde lid onder inkomen verstaan het 
inkomen, vermeerderd met de bij de bepaling van het 
belastbare inkomen, dan wel het belastbare binnen-
landse inkomen voor de inkomstenbelasting van de 
verzekerde in aanmerking genomen uitkeringen 
ingevolge deze wet en de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet. 

7. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
kunnen ten aanzien van personen, die krachtens de 
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 6 
tweede lid, of krachtens een overeenkomst met een 
andere Mogendheid ingevolge deze wet verzekerd 
zijn, regelen stellen, welke afwijken van artikel 26 en 
van dit artikel. 

Art. 31.1. Van de verzekerde, van wie premie bij 
wege van aanslag wordt geheven en die voor de 
heffing van de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep I, wordt de premie voor zover deze niet bij 
wijze van inhouding is geheven, niet ingevorderd, 
indien het inkomen niet meer bedraagt dan 90% van 
de voor die verzekerde geldende belastingvrije som. 

2. Van de verzekerde, van wie premie bij wege van 
aanslag wordt geheven en die voor de heffing van de 
inkomstenbelasting is ingedeeld in tariefgroep II, III of 
IV, wordt de premie, voor zover deze niet bij wijze van 
inhouding is geheven, niet ingevorderd, indien het 
inkomen niet meer bedraagt dan 90% van de voor die 
verzekerde geldende belastingvrije som. 

3. Van de verzekerde, van wie premie bij wege van 
aanslag wordt geheven en wiens inkomen het met 
toepassing van het eerste tot en met het derde lid voor 
hem geldende bedrag met minder dan 70% van dat 
bedrag overtreft, wordt de premie, voorzover deze 
niet bij wijze van inhouding is geheven, overeenkom-
stig bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
regelen gedeeltelijk ingevorderd. 

4. Ten aanzien van degene, die niet het gehele jaar 
aan de heffing van premie is onderworpen, wordt 
voor de toepassing van het eerste tot en met het 
derde lid het inkomen over een gedeelte van een jaar 
volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
regelen herleid tot inkomen over een jaar. 

5. Indien premie wordt geheven bij wege van 
aanslag wordt voor de toepassing van het eerste tot 
en met het derde lid onder inkomen verstaan het 
inkomen, vermeerderd met de bij de bepaling van het 
belastbare inkomen, dan wel het belastbare binnen-
landse inkomen voor de inkomstenbelasting van de 
verzekerde in aanmerking genomen uitkeringen 
ingevolge deze wet en de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet. 

6. Het eerste tot en met het derde lid blijven buiten 
toepassing, indien de verzekerde, van wie premie bij 
wege van aanslag wordt geheven, over het jaar 
waarover de premie is verschuldigd, in aanmerking 
komt voor een aanslag in de vermogensbelasting. 
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7. Het eerste tot en met het vierde lid blijven buiten 
toepassing, indien de verzekerde, van wie premie bij 
wege van aanslag wordt geheven, over het jaar 
waarover de premie is verschuldigd, in aanmerking 
komt voor een aanslag in de vermogensbelasting. 

8. Het eerste tot en met het zesde lid vinden met 
inachtneming van de bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen regelen overeenkomstige toepassing 
met betrekking tot de premie, welke bij wijze van 
inhouding wordt geheven met toepassing van de rosé 
tabellen. 

9 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de 
in het eerste tot en met vierde lid genoemde bedragen 
worden gewijzigd. 

Art. 32.7. De premies of de gedeelten van de 
premies, welke op grond van het bepaalde in artikel 
31 niet van de verzekerden worden ingevorderd, 
komen ten laste van het Rijk. 

2. Onze Minister van Onze Minister van Financiën 
stellen, gehoord de Sociale Verzekeringsbank, terzake 
van het bepaalde in het vorige lid nadere regelen. Bij 
deze regelen wordt tevens bepaald op welke wijze het 
ingevolge het bepaalde in het vorige lid ten laste van 
het Rijk komende bedrag wordt vastgesteld. 

Art. 33.1. Indien een verzekerde nalatig is gebleven 
de over een bepaald jaar verschuldigde premie geheel 
of gedeeltelijk te betalen, houdt de Sociale Verzeke-
ringsbank, indien zij beslist, dat van een schuldig 
nalaten sprake is, daarvan aantekening. Alsdan wordt, 
voor zover de premie bij wege van aanslag in één 
bedrag is geheven met de ingevolge de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten en de Algemene Kinderbijslagwet verschuldig-
de premies, elke betaling anders dan ten laste van het 
Rijk op die aanslag achtereenvolgens toegerekend 
aan de ingevolge de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de ingevolge 
deze wet verschuldigde premie. De kennisgeving, 
welke van de in de eerste volzin bedoelde beslissing 
ingevolge het bepaalde in artikel 40, eerste en tweede 
lid, plaatsvindt, vermeldt tevens in hoeverre een 
verschuldigde jaarpremie niet is betaald. 

2. Indien de Sociale Verzekeringsbank niet heeft 
beslist, dat van een schuldig nalaten sprake is, komt 
de ingevolge deze wet verschuldigde premie, voorzo-
ver deze niet is betaald, ten laste van het Rijk. 

3. Indien in het geval, waarin een aantekening is 
gesteld als bedoeld in de eerste volzin van het eerste 
lid, de verzekerde binnen vijf jaren na de kennisgeving 
van de aantekening de ingevolge het bepaalde in de 
tweede volzin van dat lid op de aldaar bedoelde 
aanslag verschuldigd gebleven premie, verhoogd, 
voor zover het de ingevolge deze wet verschuldigde 
premie betreft, met een door Onze Minister te bepalen 
opslag, geheel of gedeeltelijk aan de Sociale Verzeke-

7. Het eerste tot en met het vijfde lid vinden met 
inachtneming van de bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen regelen overeenkomstige toepassing 
met betrekking tot de premie, welke bij wijze van 
inhouding wordt geheven met toepassing van de rosé 
tabellen. 

Art. 32. Vervalt. 
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ringsbank betaalt, wordt deze betaling achtereen-
volgens toegerekend aan de verschuldigde premie 
ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de verschul-
digde premie ingevolge de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet, de verschuldigde premie ingevolge 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de verschul-
digde premie ingevolge de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet, de opslag en de ingevolge deze wet 
verschuldigde premie. Alsdan wordt, voor zover de 
ingevolge deze wet verschuldigde premie alsnog is 
betaald, de aantekening, bedoeld in de eerste volzin 
van het eerste lid, doorgehaald en de verzekerde over 
het desbetreffende tijdvak niet geacht schuldig nalatig 
te zijn geweest. Van deze doorhaling wordt aan de 
verzekerde op de in artikel 40, eerste en tweede lid, 
voorgeschreven wijze kennis gegeven. De kennisge-
ving vermeldt tevens in hoeverre, na de doorhaling 
een verschuldigde jaarpremie nog onbetaald is 
gebleven. 

4. Voor de toepassing van de artikelen 23 en 24 
wordt de in het vorige lid bedoelde opslag als premie 
beschouwd. 

5. Onze Minister kan ter zake van het bepaalde in 
de vorige leden nadere regelen vaststellen. 

Art. 34. Verzekerden, te wier behoeve ingevolge het 
bepaalde in artikel 32 en artikel 33, tweede lid, de 
premies over een bepaald tijdvak geheel of voor een 
gedeelte ten laste van het Rijk komen, worden voor de 
toepassing van artikel 10 geacht over dat tijdvak de 
door hen verschuldigde premies geheel of voor dat 
gedeelte te hebben betaald. 

Art. 35.1 Verzekerden en gewezen verzekerden zijn 
in de gevallen, onder de voorwaarden en overeenkom-
stig het tarief, bij of krachtens algemene maatregelen 
van bestuur te bepalen, tot premiebetaling bevoegd 
over tijdvakken, gelegen na het bereiken van de 
leeftijd van 15 jaar, doch vóór het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar, waarover zij niet verzekerd zijn of 
geweest zijn. Voor de toepassing van het bepaalde in 
de vorige volzin worden met gewezen verzekerden 
gelijkgesteld degenen, die vóór de dag, waarop artikel 
6 in werking is getreden en na het bereiken van de 
leeftijd van 15 jaar binnen het Rijk hebben gewoond, 
doch op vorenbedoelde dag niet meer binnen het Rijk 
woonden. 

2. Onder de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, 
wordt, ten aanzien van degenen, die na het in werking 
treden van de algemene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, ophouden verzekerd te zijn 
ingevolge deze wet en ingevolge de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, mede begrepen de voorwaar-
de, dat tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheid tot premiebetaling, bedoeld in artikel 47 
van die wet. 

Onder de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, 
kan ten aanzien van andere personen dan in de vorige 
volzin bedoeld, mede worden begrepen de voorwaar-
den, dat tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheid tot premiebetaling, bedoeld in artikel 47 
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 
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3. Bij algemene maatregel van bestuur kan onder 
daarbij te stellen voorwaarden een ander bevoegd 
worden verklaard tot het betalen van premie voor 
degene, die te kennen heeft gegeven gebruik te willen 
maken van zijn bevoegdheid tot premiebetaling 
overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het 
eerste lid, doch is overleden, vóórdat hij van die 
bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. 

4. Degene, door of voor wie overeenkomstig het 
bepaalde bij of krachtens het eerste onderscheidenlijk 
het derde lid premie is betaald, wordt over de tijd, 
waarover premie is betaald, alsverzekerde beschouwd. 

Art. 35a. In afwijking van de voorgaande artikelen 
van dit hoofdstuk kan bij algemene maatregel van 
bestuur, met inachtneming van daarbij te stellen 
regelen, worden bepaald, dat, indien een vrijstelling 
van premiebetaling wegens gemoedsbezwaren tegen 
een of meer andere volksverzekeringen is verleend, 
geen premie ingevolge deze wet doch inkomstenbe-
lasting dan wel loonbelasting wordt geheven. 

Art. 36.1. Degene, die gemoedsbezwaren heeft 
tegen de in deze wet geregelde verzekering, alsmede 
de rechtspersoon waarbij natuurlijke personen 
betrokken zijn die zodanige gemoedsbezwaren 
hebben, kunnen met inachtneming van bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaar-
den door de Sociale Verzekeringsbank worden 
vrijgesteld van de bij die maatregel aan te wijzen 
verplichtingen, welke hun bij of krachtens deze wet 
zijn opgelegd. 

2. De Sociale Verzekeringsbank doet aan de 
inspecteur der directe belastingen mededeling van 
degenen binnen hun ambtsgebied, aan wie een 
vrijstelling als in het eerste lid bedoeld is verleend. 

3. Indien krachtens het bepaalde in het eerste lid 
aan de verzekerde vrijstelling van premiebetaling is 
verleend, wordt uit dien hoofde aan hem over het 
desbetreffende kalenderjaar een aanslag in de 
inkomstenbelasting opgelegd ter grootte van het 
bedrag, dat, ware de vrijstelling niet verleend, van 
hem als premie had moeten worden geheven. 

4. Voor zoveel de verzekerde aan de loonbelasting 
is onderworpen, wordt, indien krachtens het bepaalde 
in het eerste lid aan hem vrijstelling van premiebetaling 
is verleend, uit dien hoofde van hem aan loonbelasting 
ingehouden een bedrag ter grootte van het bedrag, 
dat, ware de vrijstelling niet verleend, van hem als 
premie had moeten worden ingehouden. 

5. Indien krachtens het bepaalde in het eerste lid 
aan degene, die ingevolge deze wet gehouden is 
premie van verzekerden in te houden, vrijstelling van 
deze verplichting is verleend, houdt deze uit dien 
hoofde van de verzekerden loonbelasting in ter 
grootte van het bedrag, dat hij, ware de vrijstelling 
niet verleend, van hen als premie had moeten inhou-
den. 

6. Met betrekking tot de in dit artikel bedoelde 
inkomstenbelasting en loonbelasting vindt het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 30 en 31 
overeenkomstige toepassing. 
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7. Een bedrag ter grootte van hetgeen ingevolge 
het bepaalde in het vijfde lid als belasting van een 
verzekerde is ingehouden, wordt verrekend met de 
door die verzekerde eventueel bij wege van aanslag 
verschuldigde premie. 

8. Hetgeen ingevolge het derde, het vierde en het 
vijfde lid aan inkomstenbelasting dan wel aan loonbe-
lasting is geheven, wordt als inkomstenbelasting, 
onderscheidenlijk als loonbelasting verantwoord, 
doch overigens voor de heffing van de inkomstenbe-
lasting en van de loonbelasting niet als zodanig 
aangemerkt. 

9. Het bedrag aan premie dat een verzekerde 
verschuldigd zou zijn geweest, indien hem niet 
krachtens het eerste lid vrijstelling van premiebetaling 
zou zijn verleend, alsmede het bedrag aan premie, dat 
degene, aan wie vrijstelling van de verplichting om 
van verzekerden premie in de houden is verleend, had 
moeten inhouden, indien hem daarvan geen vrijstelling 
zou zijn verleend, komt voor rekening van het Rijk. 

10. Ten aanzien van een verzekerde, aan wie 
krachtens het bepaalde in het eerste lid vrijstelling 
van premiebetaling is verleend, vinden met betrekking 
tot nagelaten betaling van ingevolge dit artikel 
verschuldigde belasting de artikelen 10, 33 en 34 
overeenkomstige toepassing. 

11. Bij de algemene maatregel van bestuur, 
bedoeld in het eerste lid, worden tevens geregeld de 
verdere gevolgen, welke aan het verlenen van 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren zijn verbonden, 
alsmede de gevallen, waarin de vrijstelling wordt of 
kan worden ingetrokken en de aan die intrekking 
verbonden gevolgen. 

Art. 36a.1. Degene, van wie ingevolge het derde en 
het vierde lid van artikel 36 belasting is geheven of in 
de door Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
aan te wijzen gevallen geacht wordt te zijn geheven, 
heeft recht op een uitkering, indien en zolang hij recht 
heeft op ouderdomspensioen krachtens deze wet en 
hij wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak op dit 
pensioen maakt. 

2. Eveneens heeft recht op een uitkering de echtge-
note van degene, van wie ingevolge het derde en het 
vierde lid van artikel 36 belasting is geheven of 
krachtens het bepaalde in het vorige lid geacht wordt 
te zijn geheven, indien en zolang zij als kostwinster, 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, recht heeft op 
ouderdomspensioen krachtens deze wet en zij 
wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak op dit 
pensioen maakt. 

3. Degene, die onderscheidenlijk ingevolge het 
eerste of het tweede \\ó recht op een uitkering heeft, 
dient de Sociale Verzekeringsbank schriftelijk in 
kennis te stellen zodra naar zijn oordeel het totaal aan 
uitkering betaalde bedragen heeft overschreden het 
totaal van de bedragen, die onderscheidenlijk wan 
hem dan wel van haar echtgenoot op grond van de in 
de aanhef van het eerste lid bedoelde bepalingen aan 
belasting zijn geheven of geacht worden te zijn 
geheven. De uitbetaling van deze uitkering wordt dan 

Art. 36a.1. Degene, van wie ingevolge het derde en 
het vierde lid van artikel 36 belasting is geheven of in 
de door Onze Minister en onze Minister voor Financiën 
aan te wijzen gevallen geacht wordt te zijn geheven, 
heeft recht op een uitkering, indien en zolang hij recht 
heeft op ouderdomspensioen krachtens deze wet en 
hij wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak op dit 
ouderdomspensioen maakt. 

2. Degene, die ingevolge het eerste lid recht op een 
uitkering heeft, dient de Sociale Verzekeringsbank 
schriftelijk in kennis te stellen, zodra naar zijn oordeel 
het totaal aan uitkering betaalde bedragen heeft 
overschreden het totaal van de bedragen, die van 
hem op grond van de in de aanhef van het eerste lid 
bedoelde bepalingen aan belasting zijn geheven of 
geacht worden te zijn geheven. De uitbetaling van 
deze uitkering wordt dan beëindigd met ingang van 
een betalingstermijn, aanvangende na de dag, 
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beëindigd met ingang van een betalingstermijn, 
aanvangende na de dag, waarop de kennisgeving 
door de Sociale Verzekeringsbank is ontvangen, doch 
niet later dan de eerste dag van de tweede maand na 
de dag van ontvangst van die kennisgeving. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde in het 
vorige lid wordt het totaal van de aan belasting 
geheven bedragen: 

a. verminderd met de bedragen die ingevolge 
artikel 31 niet zijn ingevorderd, dan wel die de 
verzekerde nalatigheid is gebleven te betalen; 

b. vermeerderd met een door de in het eerste of 
tweede lid bedoelde uitkeringsgerechtigde te bepalen 
opslag. 

5. Het bedrag van de uitkering is gelijk aan het 
bedrag aan ouderdomspensioen en vakantie-uitkering, 
waarop de belanghebbende krachtens deze wet recht 
heeft. 

6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 11 tot 
en met 22, 22d en 22f is, voorzover daarvan in door 
Onze Minister te stellen regelen niet wordt afgeweken, 
van overeenkomstige toepassing. 

7. Het bepaalde bij artikel 37 is van overeenkomstige 
toepassing. 

8. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
kunnen ter zake van het bepaalde in het eerste, het 
tweede en het vierde lid nadere regelen en uitvoerings-
voorschriften geven. Daarbij kunnen tevens regelen 
worden gesteld met betrekking tot de berekening van 
het totaal van de bedragen van de belasting als 
bedoeld in het eerste en het tweede lid. 

HOOFDSTUK VI 

Het verstrekken van inlichtingen 

Art. 37. De gepensioneerde, de langstlevende der 
echtgenoten als bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
alsmede de persoon, aan wie of de instelling, aan 
welke ingevolge artikel 16, tweede lid, of artikel 17 
ouderdomspensioen wordt uitbetaald, zijn verplicht 
binnen 14 dagen aan het orgaan, dat het ouderdoms-
pensioen heeft toegekend schriftelijk mededeling te 
doen van elke verandering van feiten en omstandig-
heden, welke tot intrekking of vermindering van het 
pensioen aanleiding kan geven. 

Art. 38.1. leder is verplicht aan de Sociale Verzeke-
ringsraad, de Sociale Verzekeringsbank, de Raad van 
Arbeid, de Rijksbelastingsdienst, de Rijksinspectie van 
de Bevolkingsregisters, het gemeentebestuur of aan 
een daartoe door of vanwege een van deze instanties 
aangewezen persoon de ten behoeve van de uitvoering 
van deze wet van hem verlangde inlichtingen te 
geven. 

2. De inlichtingen moeten, indien dit wordt verzocht, 
schriftelijk worden verstrekt binnen door een in het 
eerste lid bedoelde instantie of persoon schriftelijk te 
stellen termijn. 

waarop de kennisgeving door de Sociale Verzekerings-
bank is ontvangen, doch niet later dan de eerste dag 
van de tweede maand na de dag van ontvangst van 
die kennisgeving. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde in het 
vorige lid wordt het totaal van de aan belasting 
geheven bedragen: 

a. verminderd met de bedragen die ingevolge 
artikel 31 niet zijn ingevorderd, dan wel die de 
verzekerde nalatig is gebleven te betalen: 

b. vermeerderd met een door de in het eerste lid 
bedoelde uitkeringsgerechtigde te bepalen opslag. 

4. Het bedrag van de uitkering is gelijk aan het 
bedrag aan ouderdomspensioen en vakantie-uitkering, 
waarop de belanghebbende krachtens deze wet recht 
heeft. 

5. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 11 tot 
en met 22, 22d en 22f is, voorzover daarvan in door 
Onze Minister te stellen regelen niet wordt afgeweken, 
van overeenkomstige toepassing. 

6. Het bepaalde bij artikel 37 is van overeenkomstige 
toepassing. 

7. Onze Minister en Onze Minister van Financiën 
kunnen ter zake van het bepaalde in het eerste tot en 
met het zesde lid nadere regelen en uitvoeringsvoor-
schriften geven. 

HOOFDSTUK VI 

Het verstrekken van inlichtingen 

Art. 37. De pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, 
alsmede de persoon of personen aan wie ingevolge 
artikel 15 dan wel de persoon, aan wie of de instelling 
waaraan ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen 
wordt uitbetaald, zijn verplicht binnen 14 dagen aan 
het orgaan, dat het ouderdomspensioen heeft toege-
kend, schriftelijk mededeling te doen van elke veran-
dering van feiten en omstandigheden, welke tot 
intrekking of vermindering van het ouderdoms-
pensioen aanleiding kan geven. 
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3. leder is verplicht aan een in het eerste lid 
bedoelde instantie of aan een door of vanwege deze 
daartoe aangewezen persoon desgevraagd inzage te 
verlenen van boeken, bescheiden en andere stukken, 
voorzover dit nodig is ten behoeve van de uitvoering 
van deze wet. 

Art. 39.1. De bedrijfsverenigingen en het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor, bedoeld in de 
Organisatiewet Sociale Verzekering, zijn gehouden 
aan een in het eerste lid van het vorige artikel bedoelde 
instantie of aan een door of vanwege deze daartoe 
aangewezen persoon kosteloos de inlichtingen, welke 
ten behoeve van de uitvoering van deze wet worden 
verlangd, te verstrekken en toe te zenden. 

2. Publiekrechtelijke lichamen zijn verplicht op de 
door Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken aan te geven wijze kosteloos hun medewerking 
te verlenen tot het verkrijgen van de inlichtingen, 
benodigd voor de uitvoering van deze wet. 

3. Alle ambtenaren, tot afgifte van uittreksels uit 
registers van de burgerlijke stand bevoegd, zijn 
verplicht aan een in het eerste lid van het vorige 
artikel bedoelde instantie de door deze gevraagde 
uittreksels uit die registers kosteloos toe te zenden. 

HOOFDSTUK VII HOOFDSTUK VII 

Bezwaar en Beroep Bezwaar en Beroep 

Art. 40.1. Aan de belanghebbende wordt schriftelijk 
kennis gegeven van een beslissing ingevolge deze 
wet, welke 

a. verband houdt met het recht op en de uitbetaling 
van ouderdomspensioen en vakantie-uitkering; 

b. betrekking heeft op een aantekening, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 33; 

c. betrekking heeft op de toepassing van het 
bepaalde bij of krachtens artikel 35. 

2. Een kennisgeving, als in het vorige lid bedoeld, 
is gedagtekend, vermeldt de gronden, waarop de 
beslissing berust, alsmede, behoudens indien het 
betreft een beslissing ingevolge het bepaalde krachtens 
artikel 14, zesde lid, tweede volzin, ingevolge artikel 
15, tweede lid, ingevolge artikel 16, tweede lid, of 
ingevolge artikel 17, tweede lid, en indien het betreft 
een beslissing ingevolge artikel 22e in verbinding met 
artikel 15, tweede lid, of artikel 16, tweede lid, naam 
en adres van het college, waarbij ingevolge het 
bepaalde in het volgende artikel beroep kan worden 
ingesteld en de termijn van beroep. 

3. Het in de vorige leden bepaalde is ten aanzien 
van een beslissing inzake herziening van het ouder-
domspensioen in verband met het bepaalde in artikel 
9, alsmede inzake het recht op vakantie-uitkering 
slechts van toepassing, indien de belanghebbende 
zulks verzoekt. 
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Art. 41.1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge 
het bepaalde in het vorige artikel schriftelijk kennis 
wordt gegeven, staat, behoudens indien het betreft 
een beslissing ingevolge het bepaalde krachtens 
artikel 14, zesde lid, tweede volzin, ingevolge artikel 
15, tweede lid, ingevolge artikel 16, tweede lid, of 
ingevolge artikel 17, tweede lid, en indien het betreft 
een beslissing ingevolge artikel 22e in verbinding met 
artikel 15, tweede lid, of artikel 16, tweede lid, voor de 
belanghebbende beroep open. 

2. Over het in het vorige lid bedoelde beroep wordt 
geoordeeld door de raden van beroep en door de 
Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de Beroepswet. 

3. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep kan ieder der partijen beroep in cassatie 
instellen ter zake van schending of verkeerde toepas-
sing van het bepaalde bij of krachtens een der 
artikelen 1, tweede en derde lid, 2, 3 en 6. 

4. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende 
het beroep in cassatie tegen uitspraken van de 
gerechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van 
overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale 
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechts-
hof. 

Art. 42.1. Voor zover in de volgende leden niet 
anders is bepaald, zijn naar gelang de ingevolge 
deze wet verschuldigde premies en premievervangen-
de belasting bij wege van aanslag dan wel bij wijze 
van inhouding worden geheven, de voor de heffing 
van de inkomstenbelasting onderscheidenlijk de 
loonbelasting geldende regelen inzake de rechtsmid-
delen van overeenkomstige toepassing. 

2. De inspecteur der directe belastingen doet op 
een bezwaarschrift eerst uitspraak nadat is komen 
vast te staan, dat geen feiten en omstandigheden in 
het geding zijn, welke tevens van belang zijn voor de 
heffing van de inkomstenbelasting ten laste van 
belanghebbende, dan wel voorzover zulks wel het 
geval is, de beslissing daaromtrent voor de heffing 
van die belastingen onherroepelijk is geworden. 

3. Met betrekking tot aangelegenheden waarbij 
feiten en omstandigheden in geding zijn, welke tevens 
van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbe-
lasting of de loonbelasting ten laste van belangheb-
bende, neemt de termijn voor het instellen van 
beroep niet eerder een aanvang dan op de datum, 
waarop de beslissing daaromtrent voor de heffing van 
die belasting onherroepelijk is komen vast te staan. 

4. Tegen hetgeen omtrent de toepassing van de 
artikelen 2, 3 en 26, derde lid, alsmede omtrent het 
belastbaar inkomen voor de heffing van de inkomsten-
belasting dan wel het zuivere loon voor de heffing van 
de loonbelasting onherroepelijk is komen vastte 
staan, is beroep niet toegelaten. 

Art. 42.1. Voorzover in de volgende leden niet 
anders is bepaald, zijn naar gelang de ingevolge 
deze wet verschuldigde premies en premievervangen-
de belasting bij wege van aanslag dan wel bij wijze 
van inhouding worden geheven, de voor de heffing 
van de inkomstenbelasting onderscheidenlijk de 
loonbelasting geldende regelen inzake de rechtsmid-
delen van overeenkomstige toepassing. 

2. De inspecteur der directe belastingen doet op 
een bezwaarschrift eerst uitspraak nadat is komen 
vast te staan, dat geen feiten en omstandigheden in 
geding zijn, welke tevens van belang zijn voor de 
heffing van de inkomstenbelasting ten laste van 
belanghebbende, dan wel voorzover zulks wel het 
geval is, de beslissing daaromtrent voor de heffing 
van die belastingen onherroepelijk is geworden. 

3. Met betrekking tot aangelegenheden waarbij' 
feiten en omstandigheden in geding zijn, welke tevens 
van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbe-
lasting of de loonbelasting ten laste van belangheb-
bende, neemt de termijn voor het instellen van 
beroep niet eerder een aanvang dan op de datum, 
waarop de beslissing daaromtrent voor de heffing van 
die belastingen onherroepelijk is komen vast te staan. 

4. Tegen hetgeen omtrent de toepassing van de 
artikelen 2 en 3, alsmede omtrent het belastbaar 
inkomen voor de heffing van de inkomstenbelasting 
dan wel het zuivere loon voor de heffing van de 
loonbelasting onherroepelijk is komen vast te staan, is 
beroep niet toegelaten. 
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HOOFDSTUK VIII HOOFDSTUK Vlil 

Overgangsbepalingen Overgangsbepalingen 

§ 1. Het ouderdomspensioen van personen die vóór 
het in werking treden van artikel 6 de leeftijd van 15, 
doch nog niet die van 65 jaar hebben bereikt 

Art. 43.1 Degene, die vóór het in werking treden 
van artikel 6 de leeftijd van 15, doch nog niet die van 
65 jaar heeft bereikt, en die - al dan niet onafgebroken -
gedurende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste 
levensjaar binnen het Rijk of de Nederlandse Antillen 
heeft gewoond, wordt voor de toepassing van het 
bepaalde in artikel 10, eerste lid, onder a, en tweede 
lid, onder V sub a en b, en onder 2°, sub a en b, 
gedurende het tijdvak, gelegen tussen de voleindiging 
van zijn 15de levensjaar en het in werking treden van 
artikel 6, geacht verzekerd te zijn geweest. Voor de 
toepassing van het bepaalde in de vorige volzin wordt 
de gehuwde vrouw, die jonger is dan haar man, 
onderscheidenlijk de echtgenoot van de gehuwde 
vrouw, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, 
geacht het 59ste levensjaar te hebben voleindigd op 
dezelfde dag als haar echtgenoot, onderscheidenlijk 
zijn echtgenote. 

2. De gehuwde vrouw, die in tegenstelling tot 
haar echtgenoot vóór of op de dag van het in werking 
treden van artikel 6 de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, doch overigens voldoet aan de voorwaarden, 
in de eerste volzin van het vorige lid gesteld, wordt 
voor de toepassing van het bepaalde in artikel 10, 
tweede lid, onder V, sub b gedurende het tijdvak, 
gelegen tussen de voleindiging van haar 15e en de 
voleindiging van haar 65ste levensjaar, geacht 
verzekerd te zijn geweest. 

3. Degene, die voldoet aan het bepaalde in de 
eerste volzin van het eerste lid, doch nimmer ingevolge 
deze wet verzekerd is geweest, wordt nochtans voor 
de toepassing van artikel 7 geacht verzekerd te zijn 
geweest. 

Art. 44. De voordelen uit artikel 43 voortvloeiende 
komen enkel toe aan degene, die: 

a. Nederlander is, en 
b. binnen het Rijk woont. 

Art. 45. Bij algemene maatregel van bestuur kan 
onder daarbij te stellen voorwaarden worden 
bepaald, dat: 

a. voor de toepassing van artikel 44 niet-Nederlan-
ders met Nederlanders worden gelijkgesteld; 

b. voor de toepassing van de artikelen 43 en 44 het 
wonen buiten het Rijk wordt gelijkgesteld met het 
wonen binnen het Rijk. 

§2. Het ouderdomspensioen van personen die vóór 
of op de dag van het in werking treden van artikel 7 
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt 

Art. 46.1. Degene, die vóór of op de dag van het in 
werking treden van artikel 7 de leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt en die - al dan niet onafgebroken -

§ 1. Het ouderdomspensioen van personen die vóór 
het in werking treden van artikel 6 de leeftijd van 15, 
doch nog niet die van 65 jaar hebben bereikt 

Art. 43.1. Degene, die vóór het in werking treden 
van artikel 6 de leeftijd van 15, doch nog niet die van 
65 jaar heeft bereikt, en die - al dan niet onafgebroken -
gedurende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste 
levensjaar binnen het Rijk of de Nederlandse Antillen 
heeft gewoond, wordt voor de toepassing van het 
bepaalde in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, gedu-
rende het tijdvak, gelegen tussen de voleindiging van 
zijn 15de levensjaar en het in werking treden van 
artikel 6, geacht verzekerd te zijn geweest. Voor de 
toepassing van het bepaalde in de vorige volzin, 
wordt uitsluitend voor de vaststelling van de toeslag, 
bedoeld in artikel 7a met toepassing van het bepaalde 
in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, de jongere 
echtgenoot van de pensioengerechtigde geacht het 
59ste levensjaar te hebben voleindigd op dezelfde dag 
als de pensioengerechtigde. 

2. Degene, die voldoet aan het bepaalde in de 
eerste volzin van het eerste lid, doch nimmer ingevolge 
deze wet verzekerd is geweest, wordt nochtans voor 
de toepassing van artikel 7 geacht verzekerd te zijn 
geweest. 

§ 2. Het ouderdomspensioen van personen die vóór 
of op de dag van het in werking treden van artikel 7 
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. 

Art. 46. Degene, die vóór of op de dag van het in 
werking treden van artikel 7 de leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt en die - al dan niet onafgebroken -
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gedurende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste gedurende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste 
levensjaar binnen het Rijk of de Nederlandse Antillen levensjaar binnen het Rijk of de Nederlandse Antillen 
heeft gewoond, heeft recht op ouderdomspensioen. heeft gewoond, heeft recht op ouderdomspensioen. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepas-
sing op de gehuwde vrouw, behoudens in het geval, 
dat: 

a. haar echtgenoot de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt en geen recht op ouderdomspensioen kan 
doen gelden; of 

b. haar huwelijk plaats vond nadat zowel zijzelf als 
haar echtgenoot recht op ouderdomspensioen 
hadden verkregen; of 

c. zij als kostwinster is aan te merken en haar 
echtgenoot de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft 
bereikt. 

3. Het derde lid van artikel 7 is van toepassing. 

Art. 47. Voor het recht op ouderdomspensioen 
overeenkomstig artikel 46 is vereist, dat de belangheb-
bende: 

a. Nederlander is, en 
b. binnen het Rijk woont. 

Art. 48. Bij algemene maatregel van bestuur kan 
onder daarbij te stellen voorwaarden worden 
bepaald, dat: 

a. voor de toepassing van artikel 47 niet-Nederlan-
ders met Nederlanders worden gelijkgesteld; 

b. voor de toepassing van de artikelen 46 en 47 het 
wonen buiten het Rijk wordt gelijkgesteld met het 
wonen binnen het Rijk. 

Art. 49. Ten aanzien van het bedrag van het 
ouderdomspensioen bedoeld in artikel 46, blijft artikel 
10 buiten toepassing. 

HOOFDSTUK IX 

Strafbepalingen 

Art. 50 Hij die niet voldoet aan een der verplichtin-
gen, bedoeld in de artikelen 37 en 38, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

Art. 51. Hij die op grond van bij of krachtens deze 
wet vastgestelde bepalingen gehouden is inlichtingen 
of gegevens te verstrekken, een aangifte of mededeling 
te doen of een verklaring af te leggen en daarbij 
opzettelijk een valse opgave doet dan wel opzettelijk 
in strijd met bedoelde gehoudenheid iets verzwijgt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

Art. 52 Hij die op andere wijze dan door het 
valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift, dat 
bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, 
opzettelijk een opgave in strijd met de waarheid doet, 
zulks met het oogmerk om aldus een uitkering of een 
hogere uitkering ingevolge deze wet te verkrijgen 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 
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Art. 53. Overtreding van bepalingen van een 
krachtens deze wet uitgevaardigde algemene maatre-
gel van bestuur, voor zover uitdrukkelijk als strafbaar 
feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 54. (Vervallen) 

Art. 55. Met de opsporing van de bij of krachtens 
deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast de door Onze Minister 
aangewezen personen. 

Art. 56.1 De in artikel 55 bedoelde personen 
hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, 
waarvan naar hun redelijk oordeel de betreding voor 
de vervulling van hun taak nodig is. 

2. Wordt aan de in artikel 55 bedoelde personen 
de toegang geweigerd of belemmerd of wordt hun op 
aanmelding tot toelating niet geantwoord, dan 
verschaffen zij zich de toegang desnoods met inroeping 
van de sterke arm. 

3. De artikelen 120 tot en met 123 van het Wetboek 
van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepas-
sing. 

Art. 57. De in artikel 55 bedoelde personen zijn 
verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun bij het 
toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze 
vastgestelde bepalingen is bekend geworden, voor 
zover die geheimhouding niet in strijd is met de 
bepalingen van deze of een andere wet. 

Art. 58. De in de artikelen 51 en 52 bedoelde 
strafbare feiten worden als misdrijven, de in de 
artikelen 50 en 53 bedoelde strafbare feiten als 
overtredingen beschouwd. 

HOOFDSTUK X 

Slotbepalingen 

Art. 59. Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet 
nodig is, wordt door Onze Minister geregeld. Het 
bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op 
de heffing en de invordering van de ingevolge deze 
wet verschuldigde premies. 

Art. 60.7. Indien in een pensioentoezegging van een 
pensioenfonds of van een werkgever bepalingen zijn 
of worden opgenomen, krachtens welke op het uit te 
keren pensioen het ouderdomspensioen ingevolge 
deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt 
gebracht, dient bij de toepassing van deze bepalingen 
in acht te worden genomen: 

Art. 60. Indien in een pensioenregeling van een 
pensioenfonds of van een werkgever bepalingen zijn 
of worden opgenomen krachtens welke op enigerlei 
wijze geheel of gedeeltelijk met het ouderdoms-
pensioen ingevolge deze wet rekening wordt gehou-
den, dient bij de toepassing van deze bepalingen in 
acht te worden genomen, dat een verhoging van het 
ouderdomspensioen op grond van artikel 9, welke 
plaatsvindt na de datum van beëindiging van de 
actieve deelneming aan de pensioenregeling, buiten 
beschouwing blijft. 
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V. dat een verhoging van het ouderdomspensioen 
ingevolge artikel 9, welke plaatsvindt na de datum van 
beëindiging van de actieve deelneming aan de 
pensioenregeling, niet op het pensioen in mindering 
wordt gebracht; 

2°. dat een vijfde gedeelte van het ouderdoms-
pensioen ingevolge deze wet niet op een pensioen in 
mindering wordt gebracht; 

3°. dat het uit te keren pensioen, indien dat wegens 
het niet bereiken van het voor een volledig pensioen 
benodigde aantal dienst- of deelnemersjaren niet 
volledig is, met niet meer wordt verminderd dan met 
het deel van het voor vermindering in aanmerking 
komend gedeelte van het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet, dat evenredig is aan het deel, dat 
het uit te keren pensioen uitmaakt van het volledig 
pensioen; 

4°. dat niet meer dan 1% van het ouderdoms-
pensioen ingevolge deze wet op een ouderdoms-
pensioen in mindering zal worden gebracht voor 
ieder vóór dat datum van inwerkingtreding van artikel 
7 van deze wet verstreken dienst- of deelnemersjaar, 
waarover de pensioengerechtigde tevens een ander 
ouderdomspensioen op grond van een andere 
dienstbetrekking heeft verworven; 

5°. dat, indien de weduwe, die ouderdomspensioen 
geniet uit haar eigen dienstbetrekking, bovendien een 
weduwenpensioen geniet uit de dienstbetrekking van 
haar overleden echtgenoot, over de vóór de datum 
van inwerkingtreding van artikel 7 van deze wet 
verstreken dienst- of deelnemersjaren op het ouder-
domspensioen niet méér in mindering mag worden 
gebracht dan een zodanig gedeelte van het verschil 
tussen het ouderdomspensioen ingevolge deze wet 
en het bedrag van het ouderdomspensioen ingevolge 
deze wet, dat in mindering wordt gebracht op haar 
weduwenpensioen, als het aantal dienst- of deelne-
mersjaren, verstreken vóór dat datum, waarop artikel 
7 van deze wet in werking treedt, staat tot het voor 
een volledig pensioen benodigde aantal dienst- of 
deelnemersjaren. 

2. Onze Minister is bevoegd vrijstelling te verlenen 
van het bepaalde in het vorige lid, onder 7° ten 
aanzien van pensioenvoorzieningen, die op gelijkwaar-
dige wijze zijn geregeld als de pensioenvoorziening 
ingevolge de Pensioenwet 1922 (Stb. 240), of ingevolge 
de Algemene burgerlijke pensioenwet. 

Art. 60a.1. Indien in een pensioentoezegging van 
een pensioenfonds of van een werkgever bepalingen 
zijn of worden opgenomen krachtens welke op 
enigerlei wijze ten aanzien van de pensioenaanspraken 
ingevolge de pensioenregeling van dat fonds of van 
die werkgever met de pensioenaanspraken ingevolge 
deze wet geheel of gedeeltelijk rekening wordt 
gehouden, dient met betrekking tot deze bepalingen 
in acht te worden genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan 
de pensioenregeling de aanspraken op het verschil 
tussen het ouderdomspensioen genoemd in artikel 8, 

Art. 60a.1. Indien in een pensioenregeling van een 
pensioenfonds of van een werkgever bepalingen zijn 
of worden opgenomen krachtens welke op enigerlei 
wijze met de aanspraken ingevolge deze wet geheel 
of gedeeltelijk rekening wordt gehouden, dient met 
betrekkinn tot deze bepalingen in acht te worden 
genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan 
de pensioenregeling de aanspraken op het verschil 
tussen het ouderdomspensioen, genoemd in artikel 8, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 515, nr. 3 87 



zesde lid, onder a en b, en ten hoogste f 1321,63 
onderscheidenlijk f932,55, alsmede op de vakantie-uit-
kering bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschouwing 
blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie de 
actieve deelneming aan de pensioenregeling is 
beëindigd, het verschil tussen het ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, onder a en b, en ten 
hoogste f 1321,63 onderscheidenlijk f932,55, alsmede 
de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, §3, 
buiten beschouwing blijft. 

De onder 1° en 2" genoemde bedragen worden 
telkens herzien met hetzelfde percentage als waarmee 
het minimumloon, genoemd in artikel 8, eerste lid, 
onder a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag op grond van artikel 14, eerste, zesde of 
zevende lid, van die wet met ingang van een na 31 
december 1979gelegen datum wordt herzien. De 
overeenkomstig de vorige volzin herziene bedragen 
treden in de plaats van de bedragen, genoemd onder 
1°en2°. 

2. Onze Minister maakt bij elke herziening van het 
ouderdomspensioen ingevolge deze wet het gedeelte 
van dit ouderdomspensioen, dat buiten beschouwing 
blijft, bekend in de Nederlandse Staatscourant. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, 
onder 1", wordt voor de toepassing van artikel 60, 
eerste lid, onder 2°, 3°, 4° en 5° en artikel 61, tweede 
lid, onder ouderdomspensioen ingevolge deze wet 
verstaan het ouderdomspensioen verminderd met de 
bedragen, zoals die ingevolge het vorige lid zijn 
vastgesteld. 

4. Onze Minister is bevoegd, de Sociaal-Economi-
sche Raad gehoord, vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in het eerste lid, onder 1° en 2C, ten aanzien 
van de in dat lid bedoelde pensioenregeling of een of 
meer onderdelen daarvan. 

5. Onze Minister is bevoegd vrijstelling te verlenen 
van het bepaalde in het eerste lid, onder 1° en 2°, ten 
aanzien van pensioenvoorzieningen, die op gelijkwaar-
dige wijze zijn geregeld als de pensioenvoorziening 
ingevolge de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) of ingevolge 
de Algemene burgerlijke pensioenwet. 

zesde lid, onderdeel a, het ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de 
toeslagen bedoeld in artikel 8a, eerste, tweede en 
derde lid, en ten hoogste onderscheidenlijk f660,81, 
f932,55, f660,81, f462,57 en f264,32, alsmede op de 
vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, §3, buiten 
beschouwing blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie de 
actieve deelneming aan de pensioenregeling is 
beëindigd, het verschil tussen het ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, onderdeel a het 
Ouderdomspensioen, genoemd in artikel 8, zesde lid, 
onderdeel b, de toeslagen bedoeld in artikel 8a, eerste 
lid, tweede en derde lid, en ten hoogste onderschei-
denlijk f660,81, f932,55, f660, 81, f462,57 en f264,32, 
alsmede de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk 
III, § 3, buiten beschouwing blijft. 

De in onderdeel 1c en 2° genoemde bedragen 
worden telkens herzien met hetzelfde percentage als 
waarmee het minimumloon, genoemd in artikel 8, 
eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag op grond van artikel 14, 
eerste, zesde of zevende lid, van die wet met ingang 
van een na 31 december 1984gelegen datum wordt 
herzien. De overeenkomstig de vorige volzin herziene 
bedragen treden in de plaats van de bedragen, 
genoemd in onderdeel 1° en 2°. 

2. Onze Minister maakt bij elke herziening van het 
ouderdomspensioen ingevolge deze wet het gedeelte 
van dit ouderdomspensioen, dat buiten beschouwing 
blijft, bekend in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 60b. 1. Onze Minister is bevoegd, de Sociaal-Eco-
nomische Raad gehoord, vrijstelling te verlenen van 
het bepaalde in artikel 60a, eerste lid, onderdeel 1°en 
2°, ten aanzien van de in dat lid bedoelde pensioenre-
geling of een of meer onderdelen daarvan. Indien 
vrijstelling is of wordt verleend van het bepaalde in 
artikel 60a, eerste lid, onderdeel 2C, wordt geacht 
tevens vrijstelling te zijn verleend van het bepaalde in 
artikel 60, eerste lid, onderdeel V, zoals deze bepaling 
luidde vóór 1 januari 1985, onderscheidenlijk het 
bepaalde in artikel 60, voor zover het betreft gepensi-
oneerden. 
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2. Onze Minister is voorts bevoegd vrijstelling te 
verlenen van het bepaalde in artikel 60a, eerste lid, 
onderdeel Ven 2=, alsmede van het bepaalde in 
artikel 60, ten aanzien van pensioenregelingen die op 
gelijkwaardige wijze zijn geregeld als de pensioenre-
geling ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet 
(Stb. 1979, 679). 

Art. 61.1. Binnen twee jaren na de inwerkingtreding Art. 61. Vervalt. 
van artikel 7 kunnen in de statuten of reglementen 
van een pensioenfonds, waarop de in artikel 4 van de 
Pensioen- en spaarfondsenwet bedoelde goedkeuring 
is aangevraagd en niet is geweigerd, ook wanneer 
deze het tegendeel inhouden, bepalingen worden 
opgenomen, krachtens welke het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering 
wordt gebracht op het door het fonds in uitzicht 
gestelde of reeds toegekende pensioen. 

2. Indien in de statuten of reglementen van een 
pensioenfonds op de dag van de afkondiging van 
deze wet geen bepalingen voorkomen, krachtens 
welke het ouderdomspensioen ingevolge deze wet 
geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op 
het pensioen, dient bij het opnemen van zodanige 
bepalingen in acht te worden genomen, dat de 
vermindering niet meer bedraagt dan 1,5 pet. van het 
ouderdomspensioen ingevolge deze wet voor ieder 
voor pensioen meetellend dienst- of deelnemersjaar, 
dat vóór de inwerkingtreding van artikel 7 is verstreken. 

3. Onze minister is bevoegd vrijstelling te verlenen 
van het bepaalde in het vorige lid ten aanzien van 
pensioenvoorzieningen, die op gelijkwaardige wijze 
zijn geregeld als de pensioenvoorzieningen ingevolge 
de Pensioenwet 1922 (Stb. 240), of ingevolge de 
Algemene burgerlijke pensioenwet. 

Art. 62.1. Indien vóór het tijdstip, gelegen twee Art. 62. Vervalt. 
jaren na de inwerkingtreding van artikel 7, in de 
statuten of reglementen van een pensioenfonds, 
waarop de in artikel 4 van de Pensioen- en spaarfond-
senwet bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet 
is geweigerd, bepalingen zijn of worden opgenomen, 
krachtens welke het ouderdomspensioen ingevolge 
deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt 
gebracht of de door het fonds in uitzicht gestelde of 
reeds toegekende pensioenen, zijn deze bepalingen 
bindend voor degenen, die op zodanige pensioenen 
recht hebben. 

2. Indien vóór het tijdstip, gelegen twee jaren na de 
inwerkingtreding van artikel 7, in de statuten of 
reglementen van een pensioenfonds, waarop de in 
artikel 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet 
bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet is 
geweigerd, bepalingen zijn of worden opgenomen, 
krachtens welke het ouderdomspensioen ingevolge 
deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt 
gebracht of de door het fonds in uitzicht gestelde of 
reeds toegekende pensioenen, geldt een gelijke 
aanpassingsregeling, als die, welke door het fonds 
wordt toegepast, voor de pensioenen, welke zijn 
toegezegd door de werkgever, die deze toezeggingen 
door bemiddeling van het fonds ten uitvoer brengt. 
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Art. 63.1. Met ingang van de dag, waarop artikel 46 Art. 63. Vervalt. 
in werking treedt, wordt de Wet van 24 mei 1947, Stb. 
H 155 (Noodwet Ouderdomsvoorziening) ingetrokken. 
De bepalingen dier wet en van haar uitvoeringsvoor-
schriften blijven van toepassing ten aanzien van 
aanspraken op uitkeringen over tijdvakken, gelegen 
vóór de in de vorige volzin bedoelde dag. 

2. Degenen, die op de dag, voorafgaande aan die, 
waarop de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt 
ingetrokken, op grond van het bepaalde in artikel 11, 
vierde lid, tweede volzin, dier wet aanspraak kunnen 
maken op een gehuwdenuitkering, behouden deze 
aanspraak zolang de in voornoemde bepaling bedoelde 
termijn niet is verstreken. 

3. Degenen, die op de dag, voorafgaande aan die, 
waarop de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt 
ingetrokken, op grond van het bepaalde in artikel 17, 
eerste lid, eerste volzin, dier wet aanspraak kunnen 
maken op uitbetaling van een gehuwdenuitkering, 
behouden deze aanspraak zolang de in voornoemde 
bepaling bedoelde termijn niet is verstreken. 

4. De belanghebbenden, die aanspraak kunnen 
maken op ouderdomspensioen ingevolge deze wet 
behouden slechts hun aanspraak, bedoeld in het 
tweede en in het derde lid, voorzover het bedrag der 
uitkering, bedoeld in die leden, hoger is dan het 
ouderdomspensioen ingevolge deze wet. 

5. Niet-Nederlanders, die op de dag, voorafgaande 
aan die, waarop de Noodwet Ouderdomsvoorziening 
wordt ingetrokken, binnen het Rijk wonen en recht 
hebben op een uitkering krachtens die wet, behouden 
dit recht zolang zij geen aanspraak op ouderdoms-
pensioen ingevolge deze wet kunnen maken. 

6. Degenen, die op de dag, voorafgaande aan die, 
waarop de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt 
ingetrokken, buiten het Rijk wonen en recht hebben 
op een uitkering krachtens die wet, behouden dit 
recht zolang zij geen aanspraak op ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet kunnen maken. 

7. De uitkeringen, bedoeld in het tweede, derde, 
vijfde en zesde lid, komen ten laste van het Ouder-
domsfonds, bedoeld in artikel 24. 

8. Voor het overige blijven ten aanzien van de in 
het tweede, derde, vijfde en zesde lid bedoelde 
uitkeringen de bepalingen van de Noodwet Ouder-
domsvoorziening en van de uitvoeringsvoorschriften 
daarvan van toepassing. 

9. Onze Minister kan ter uitvoering van het bepaalde 
in de vorige leden nadere regelingen stellen. 

Art. 64. Aan degenen, die aanspraak kunnen maken Art. 64. Vervalt. 
op ouderdomspensioen ingevolge deze wet, alsmede 
aan hun echtgenoten worden over de tijd, waarover 
aanspraak op ouderdomspensioen bestaat, de 
toeslagen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de 
Wet tot aanvulling van renten krachtens de lnvalidi-
teitswet, niet verstrekt. 
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Art. 65. Wanneer het Ouderdomsfonds tijdelijk niet 
voldoende middelen heeft tot dekking van de uitkerin-
gen en kosten, welke op grond van artikel 24, tweede 
lid, ten laste van het fonds komen, verstrekt het Rijk 
renteloze voorschotten aan het fonds onder door onze 
Minister en onze Minister van Financiën te stellen 
voorwaarden. 

Art. 66. (vervallen) 

Art. 67. (vervallen) 

Art. 68. (vervallen) 

Art. 69. (vervallen) 

Art. 70.1. Deze wet kan worden aangehaald onder 
de titel «Algemene Ouderdomswet». 

2. De artikelen van deze wet treden in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden gesteld, met dien verstande, 
dat artikel 61 in werking treedt op de dag van afkondi-
ging van deze wet. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departemen-
ten, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 31 mei 1956 

Juliana 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
J. G. Suurhoff 

De Minister van Financiën, 
Van der Kieft 

De Staatssecretaris van Financiën, 
Van der Berge 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Beel 

Uitgegeven de achtste juni 1956 

De Minister van Justitie, 
J. C. van Oven 
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