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NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 24 april 
1984, nr. 64, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State zijn advies betref-
fende het bovenvermelde ontwerp 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 3 augustus 
1984, nr. W12.84.0208/19.4.31, moge 
ik U, mede namens mijn ambtgenote 
mevrouw mr. A. Kappeyne van de 
Coppello, hierbij aanbieden. 

1. De Raad van State kan zich met 
de meeste hoofdlijnen van de voorge-
stelde oplossing voor de aanpassing 
van de Algemene Ouderdomswet 
(AOW) aan de richtlijn van 19 decenv 
ber 1978, nr. 79/7/EEG, van de 
Europese Gemeenschappen - verder 
te noemen: de derde richtlijn -
verenigen. De Raad voelt zich evenwel 
gedrongen enige kanttekeningen te 
maken. 

2. Allereerst wordt door de Raad 
gesignaleerd, dat vele vragen worden 
opgeroepen door het toekomstbeeld 
dat uit het algemeen deel van de 
memorie van toelichting kan worden 
afgeleid. Op de maatschappelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
rol van man en vrouw in de samenle-
ving en het gezin en de wijze waarop 
het stelsel van sociale zekerheid 
daarop moet inspe'en, is het kabinet 
uitvoerig ingegaan in de brief van 25 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 27 augustus 1984 

mei 1983 aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
17 475, nr. 6, blz. 37-39) over de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid. In die brief is opgemerkt, 
dat aan de komende generatie van de 
beroepsbevolking meer dan aan de 
huidige een plicht tot het aanvaarden 
van betaalde arbeid moet kunnen 
worden opgelegd, waardoor in een 
systeem van zelfstandige uitkerings-
rechten gezinstoeslagen overbodig 
zijn. Daaraan is toegevoegd, dat - in 
verband met de verzorging van 
kinderen en eventueel mede bezien 
vanuit de herverdeling van arbeid 
binnen een leefeenheid - een gezins-
toeslagenwet, om het sociaal 
minimum voor een leefeenheid te 
garanderen, geen volledig tijdelijk 
karakter kan worden gegeven. Dit 
voorbeeld kan wat betreft de AOW 
nog worden uitgebreid met de 
leefsituatie, waarin van twee gehuwde 
of samenwonende personen één de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt. Hoewel voor komende 
generaties arbeidsparticipatie van de 
gehuwde vrouw uitgangspunt is en 
zelfstandige uitkeringsrechten meer 
voor de hand liggen, moet naar mijn 
mening de gelegenheid worden 
geboden dat echtparen en partners de 
oudedag gezamenlijk beleven. Een 
arbeidsp//c/)f voor de jongere echtge-

noot of partner zou zulks in de weg 
staan en wordt dan ook niet gepropa-
geerd. De memorie van toelichting is 
met deze opvatting uitgebreid. 

3. De Raad uit voorts kritiek op het 
inkomensafhankelijk maken van de 
toeslag, die aan de pensioengerechtig-
de zal worden verleend ten behoeve 
van de te zijnen laste komende, 
jongere echtgenoot, en acht de 
argumentatie onvoldoende. Uiteinde-
lijk komt het college tot de conclusie 
dat de keuze voor inkomensafhanke-
lijkheid moet worden heroverwogen. 
Graag wil ik in de volgorde van 
de naar voren gebrachte argumenten 
hierop reageren. De meerkosten, die 
de inkomensonafhankelijke toeslagen 
mee zouden brengen, kunnen inder-
daad worden gedekt uit de meerop-
brengst - bij ongewijzigde premieper-
centages - als gevolg van de voorge-
stelde verzelfstandiging van de 
premieheffing. De financiering van de 
uitkeringslasten uit de premies kan 
echter niet los worden gezien van het 
vanuit inkomenspolitiek oogpunt 
wenselijk geachte niveau van de 
uitkering en de hoogte van de premie. 
Het kabinet acht de noodzaak niet 
aanwezig een uitkering te verlenen 
ten behoeve van diegenen, die door 
middel van eigen inkomsten in hun 
onderhoud kunnen voorzien. Met 
deze opvatting wordt tevens een 
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bijdrage geleverd aan de noodzakelijke 
beheersing van de uitgaven in de 
collectieve sector. Daarnaast zal de 
vergroting van het financieringsdraag-
vlak dat uit de verzelfstandiging van 
de premieheffing resulteert, aanleiding 
geven tot premieverlaging. Terecht 
merkt de Raad op dat de beheersing 
van de belasting- en premiedruk het 
noodzakelijke complement is van de 
beheersing van de collectieve uitga-
ven. 

Naar mijn mening kan de noodzaak 
een inkomensafhankelijke toeslag te 
verlenen evenmin worden afgewezen 
door verwijzing naar de huidige AOW, 
die - zoals de Raad stelt - een 
gehuwdenpensioen aan de gehuwde 
man verleent, terwijl zijn jongere 
echtgenote een eigen inkomen geniet. 
Het is juist de bestaande ouderdoms-
regeling die vanwege de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en daarmee 
direct verweven inkomenspolitieke 
gevolgen aan aanpassing toe is. 
Immers het maatschappelijk proces 
ontwikkelt zich steeds meer in de 
richting van een grotere arbeidsdeel-
name van met name gehuwde 
vrouwen, terwijl voorts een beleid 
wordt gevoerd, gericht op herverdeling 
van arbeid. De daaruit voortvloeiende 
inkomensvorming en -verdeling 
vormt, zeker in combinatie met de 
wenselijkheid om mannen en vrouwen 
gelijk te behandelen, een voldoende 
reden voor de voorgenomen aanpas-
sing. In verband hiermee mag 
verwacht worden dat de noodzaak om 
inkomensonafhankelijke toeslagen te 
verlenen in de toekomst nog verder 
zal afnemen. 

Dat echter ook in de toekomst de 
eigen inkomsten van de pensioenge-
rechtigde buiten beschouwing blijven, 
heeft een andere oorzaak. De pensioen-
gerechtigde kan aanspraak maken op 
een toeslag op het ouderdoms-
pensioen, die ten behoeve van zijn 
jongere echtgenoot wordt verleend, 
indien blijkt dat deze niet in het eigen 
levensonderhoud kan voorzien. 

Het ligt dan voor de hand dat voor 
die toeslag de inkomenspositie van 
diezelfde echtgenoot bepalend is. 
Daar komt nog bij dat de rechtsgrond 
voor een zelfstandig recht op de 
toeslag voor een beneden-65-jarige 
niet in de ouderdom gelegen kan zijn 
en derhalve ontbreekt; het recht op de 
toeslag berust derhalve bij de pensi-
oengerechtigde. Indien dat recht 
tevens van eigen inkomsten afhankelijk 
zou worden gesteld, zou het systeem 
van de ouderdomsvoorziening 
geweld aangedaan worden. Zo zou bij 
voorbeeld de AOW zijn functie als 

bodemvoorziening verliezen, indien 
als gevolg van een eigen aanvullend 
pensioen een lagere uitkering ingevol-
ge de AOW zou worden ontvangen. 

Door het invoeren van inkomensaf-
hankelijke toeslagen ontstaat een 
verschil tussen de huidige bejaarden, 
die een ongetoetst pensioen ontvan-
gen en de nieuwe groep van bejaarden. 
Hoewel een dergelijk verschil zoveel 
mogelijk zou moeten worden voorko-
men, zie ik geen mogelijkheid dit te 
voorkomen, anders dan door het 
invoeren van inkomensonafhankelijke 
toeslagen voor de nieuwe bejaarden 
of het toepassen van het voorgestelde 
nieuwe systeem op de bestaande 
groep van bejaarden. De eerste 
mogelijkheid wordt om hiervoor 
vermelde redenen afgewezen, terwijl 
de tweede mogelijkheid in conflict 
komt met het uitgangspunt dat voor 
de huidige bejaarden als gevolg van 
het onderhavige wetsvoorstel geen 
inkomensachteruitgang mag optre-
den. Overigens moet worden bedacht 
dat de invoering van de inkomensaf-
hankelijkheid niet uit het geheel van 
nieuwe voorwaarden voor ouder-
domspensioen kan worden gelicht en 
met name niet mag worden losgezien 
van de voordelen van de nieuwe 
wetgeving, zoals het zelfstandige 
recht op het ouderdomspensioen voor 
de gehuwde vrouw. 

De Raad somt vervolgens een 
aantal onvermijdelijke gevolgen op 
van een inkomensafhankelijk toeslag-
stelsel. Het inkomensbegrip en de 
mate waarin het inkomen op de 
toeslag in mindering wordt gebracht, 
zullen zodanig moeten worden 
geformuleerd dat geen ruimte voor 
arbitraire beslissingen overblijft. Het 
lijdt geen twijfel dat over die formule-
ring verschillend kan worden gedacht. 
Het ligt echter niet in mijn bedoeling 
af te wijken van de bestaande toeslag-
regeling in gevolge de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), 
voor zover dit gegeven het specifieke 
karakter van de AOW mogelijk is. Het 
is uiteraard evident, dat een uitkerings-
systeem mef inkomensafhankelijke 
toeslagen fraudegevoeliger is dan een 
systeem met ongetoetste toeslagen. 
Het kan echter niet zo zijn, dat daarom 
van een inkomenstoets moet worden 
afgezien. Een dergelijke overweging 
heeft ook met betrekking tot de AAW 
en de Algemene Bijstandswet, die een 
inkomenstoets kennen, geen doorslag-
gevende rol kunnen spelen. Hetzelfde 
geldt voor de omstandigheid, dat de 
wetgeving ingewikkelder wordt en de 
uitvoeringstaken aanmerkelijk worden 
verzwaard. 

De administratiekosten zullen als 
gevolg van het nieuwe systeem 
toenemen. De in de adviesaanvragen 
aan de SER en Emancipatieraad 
hierover gedane mededelingen 
konden niet op betrouwbare gegevens 
worden gebaseerd. Inmiddels kan op 
grond van nadere inzichten worden 
gesteld dat de aan de inkomensafhan-
kelijkheid verbonden administratiekos-
ten met ca. f 10 a 15 min. zullen 
toenemen. In de memorie van 
toelichting is hierover alsnog helder-
heid verschaft. 

Het college brengt vervolgens de 
inkomensafhankelijkheid in verband 
met de datum van de inwerkingtreding 
van de nieuwe AOW. Na de adviezen 
van de SER en de Emancipatieraad 
zijn contacten gelegd met de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) en Raden van 
Arbeid. Doel daarvan is geweest, dat 
deze uitvoeringsorganen over informa-
tie beschikken met betrekking tot de 
inhoud van de wetsvoorstellen, die 
noodzakelijk is voor een efficiënte 
aanpak van het invoeringsproces. Ik 
vertrouw erop dat zij al het mogelijke 
zullen doen om een tijdige invoering 
mogelijk te maken. Over definitieve 
inhoud en vormgeving van de nieuwe 
AOW bestaat uiteraard eerst zekerheid 
na de parlementaire behandeling van 
het wetsvoorstel. 

Op de lastenverhoging van de 
verzelfstandiging van de premiehef-
fing volksverzekeringen kom ik onder 
punt 9 van dit rapport nader terug. Op 
de bereidheid van de jongere echtge-
noot van de pensioengerechtigde om 
te blijven werken en de negatieve 
invloed daarop van de inkomensafhan-
kelijkheid is in de memorie van 
toelichting reeds ingegaan (§4.4). De 
Raad verwacht dat het kostenvoordeel 
van een stelsel van inkomensafhanke-
lijke toeslagen vermoedelijk gaat 
tegenvallen. Aan de veronderstelde 
invloed kan echter geen enkele 
kwantificering worden gegeven; 
vooralsnog wordt aangenomen dat 
die invloed niet zo sterk zal zijn dat uit 
oogpunt van de kosten een systeem 
van inkomensafhankelijke en -onaf-
hankelijke toeslagen elkaar nauwelijks 
zullen ontlopen. 

Ten slotte kan ik de opvatting van 
de Raad onderschrijven, dat aanpas-
sing van de aanvullende pensioenre-
gelingen moeilijker zal zijn dan indien 
vooreen stelsel van inkomensonafhan-
kelijke toeslagen wordt gekozen. Het 
kan echter geen reden zijn af te zien 
van invoering van inkomensafhankelij-
ke toeslagen, gelet op de eerderge-
noemde maatschappelijke ontwikke-
lingen. 
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4. Op grond van artikel 16, tweede 
lid, van de huidige AOW kan de SVB 
ten hoogste de helft van het aan de 
pensioengerechtigde man toegekende 
ouderdomspensioen uitbetalen aan 
zijn echtgenote. Bij de invoering van 
de AOW in 1957 achtte de toenmalige 
regering een dergelijke regeling 
wenselijk in gevallen van spanningen 
in het huwelijk die nog niet van dien 
aard zijn, dat van een duurzaam 
gescheiden leven kan worden gespro-
ken, maar waarbij het duidelijk is dat 
zonder nadere voorziening de vrouw 
geen baat heeft bij het aan haar man 
toegekende pensioen. Indien een 
verzoek om gesplitste betaalbaarstel-
ling wordt ingediend, onderzoekt de 
SVB of door de omstandigheden de 
gehuwde vrouw in financiële nood 
dreigt te geraken. Het is derhalve niet 
zo dat na een verzoek automatisch 
een gesplitste betaling volgt. 

Ook de aard van het onderwerp, 
met name de beoordeling van de 
persoonlijke omstandigheden, brengt 
mee dat de gesplitste betaling een 
bevoegdheid en niet een verplichting 
van de SVB moet zijn. 

In de memorie van toelichting op 
het voorliggende wetsvoorstel merkte 
ik reeds op, dat in een systeem, 
waarin ieder van de echtgenoten een 
eigen pensioen ontvangt, het huidige 
artikel 16, tweede lid, overbodig 
wordt. Voor wat betreft de toeslag, 
die ten behoeve van de jongere 
echtgenoot aan de pensioengerech-
tigde wordt toegekend, moet de 
mogelijkheid tot uitbetaling daarvan 
aan die jongere echtgenoot wel 
blijven bestaan. De motivering tot het 
handhaven van deze regeling dient 
naar mijn mening dezelfde te zijn als 
die welke voor de huidige regeling 
geldt. Een verzoek tot gesplitste 
betaling kan van de jongere echtge-
noot uitgaan. 

Een en ander betekent, dat in 
afwijking van het standpunt van de 
Raad, een schriftelijk verzoek tot die 
afzonderlijke betaalbaarstelling, niet 
een automatische verplichting 
daartoe in het leven dient te roepen. 

In artikel IX van het wetsvoorstel, 
zoals dat ter advisering aan de Raad 
van State is aangeboden, is de 
gesplitste betaling imperatief voorge-
schreven en bestaat niet de mogelijk-
heid dat de echtgenoot van de 
pensioengerechtigde om een afzon-
derlijke betaalbaarstelling van de 
toeslag kan vragen. Het gaat hier ook 
om een geheel andere kwestie. Het 
overgangsartikel bepaalt, dat met 
ingang van 1 januari 1985 de uitbeta-
ling van de ouderdomspensioenen, 

toeslagen en vakantie-uitkeringen aan 
degenen die vóór die datum reeds 
pensioengerechtigd waren, slechts op 
schriftelijk verzoek van die pensioen-
gerechtigden door de Sociale Verzeke-
ringsbank op een andere wijze zal 
plaatsvinden. Sociale omstandigheden 
zijn, in tegenstelling tot artikel 16, 
tweede lid, van de AOW, in het geheel 
niet bepalend voor een andere 
betalingswijze. De verplichting tot een 
andere betaling vloeit rechtstreeks 
voort uit het zelfstandig recht op 
pensioen voor de gehuwde man en 
vrouw. 

De Raad toont begrip voor het 
voorstel om op praktische gronden 
ervan af te zien, dat, voorzover het de 
lopende gevallen betreft, de betaal-
baarstelling van het ouderdoms-pen-
sioen, de toeslag en de vakantie-uitke-
ring automatisch op andere wijze te 
laten plaatsvinden. De Raad wijst er 
terecht op, dat het huidige bestand 
van gehuwde bejaarden wel duidelijk 
en in ruime mate zal moeten worden 
voorgelicht over de mogelijkheid om 
een schriftelijk verzoek in te dienen tot 
afzonderlijke betaalbaarstelling. Ik ben 
gaarne bereid te bevorderen, dat 
hieraan voldoende aandacht zal 
worden geschonken. In de memorie 
van toelichting heb ik dit aspect 
vermeld. 

Indien na verloop van enige tijd de 
uitvoeringsorganen voldoende zijn 
ingespeeld op de uitvoering van de 
herziene AOW zal kunnen worden 
bezien of ten aanzien van het lopende 
bestand van gehuwde bejaarden 
behoefte bestaat om tot automatische 
en afzonderlijke betaalbaarstelling 
over te gaan. 

5. In de memorie van toelichting is 
in § 10 een uiteenzetting gegeven van 
de financiële gevolgen van de wets-
voorstellen. Daarbij zijn tevens de 
mutaties in baten en lasten betrokken, 
indien met ingang van 1 januari 1986 
de gelijke behandeling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden is 
gerealiseerd. De Raad twijfeld aan de 
haalbaarheid van voorgenoemde 
invoeringsdata. Het gaat volgens de 
Raad daarnaast om een zo ingrijpende 
wijziging dat een regeling van de 
gelijke behandeling door de formele 
wetgever geboden is. Deze opvatting 
van de Raad ondersteunt nog eens de 
doelstelling van het kabinet, dat de 
thans bestaande verschillen tussen 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden, die algemeen als niet langer 
toelaatbaar worden beschouwd, zo 
spoedig mogelijk worden weggeno-
men. Ik respecteer de opvatting van 

de Raad dat de gelijke behandeling in 
kwestie bij wet dient te worden 
geregeld. De in artikel 1, derde lid, 
van de AOW geopende mogelijkheid 
om bij algemene maatregel van 
bestuur de gelijke behandeling te 
effectueren, is dan ook uit het wets-
voorstel geschrapt. Uiteraard zal het 
van de voortgang van de studie naar 
de wijze waarop aan die gelijke 
behandeling gestalte moet worden 
gegeven, de advisering alsmede de 
voor de wetgeving benodigde tijd 
afhangen of de datum van 1 januari 
1986 kan worden gerealiseerd. Het 
kabinet zal in ieder geval al het 
mogelijke daartoe bijdragen. In dit 
verband vermeld ik nog, dat de studie 
naar de gelijke behandeling in het 
kader van de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid met 
voortvarendheid is aangevat; hierover 
kunnen echter thans nog geen 
concrete mededelingen worden 
gedaan. De evaluatie van de per 1 
januari 1984 gerealiseerde gelijke 
behandeling bij de loon-en inkomsten-
belasting zal naar verwachting niet 
eerder dan eind 1985 beschikbaar 
komen. 

De Raad tekent nog aan, dat in het 
onderhavige wetsvoorstel wel een 
gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden wordt 
voorgesteld in de premievrijstelling-
en -reductieregeling. Inderdaad vloeit 
uit de koppeling van de vrijstellings-
en reductiegrenzen aan de belasting-
vrije sommen voort, dat op dit 
onderdeel van de AOW reeds de 
hierbedoelde gelijke behandeling 
plaats vindt. Dit onderstreept nog 
eens de noodzaak die gelijke behan-
deling zo spoedig mogelijk voor de 
gehele AOW in te voeren. 

6. Volgens de thans geldende 
regeling behouden twee ongehuwde 
uitkeringsgerechtigden elk het 
AOW-ongehuwdenpensioen, indien 
zij besluiten om na de toekenning van 
deze pensioenen met elkaar in het 
huwelijk te treden. 

In zijn advies gaat de Raad ervan 
uit, dat met de invoering van het 
nieuwe uitkeringssysteem beide 
pensioengerechtigden een AOW-pen-
sioen van 50% gaan ontvangen. Deze 
gedachtengang moet op een misver-
stand berusten. In het wetsvoorstel 
blijft namelijk ingevolge het zevende 
lid van artikel 8 de regeling gehand-
haafd dat bij huwelijk van twee 
personen, die beiden reeds een 
pensioen van 70% genieten, dat 
pensioen blijft bestaan. Er zal voor 
deze groep bejaarden derhalve geen 
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materiële wijziging optreden. Het zal 
duidelijk zijn, dat het treffen van een 
overgangsmaatregel zoals de Raad 
die voorstelt, dan ook niet noodzakelijk 
is. Toch wil ik in dit verband nog het 
volgende opmerken. De reden voor 
de invoering van de door de Raad 
gememoreerde regeling was destijds, 
dat door de wetgever het ongehuwd 
samenwonen van bejaarden niet zou 
moeten worden bevorderd. Deze 
groep bejaarden bevindt zich daardoor 
in een relatief gunstige inkomensposi-
tie; zij ontvangen immers 140% in 
plaats van het bij hen behorende 
niveau van 100% van het huidige 
gehuwdenpensioen. Ik streef ernaar 
dit verschil zo spoedig mogelijk op te 
heffen. 

De invoering van de gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen in de 
AOW is echter niet het juiste moment 
om hieraan een einde te maken. De 
opvatting over huwelijk en samenwo-
ning zijn sterk in beweging. Gesteld 
kan worden dat de wetgever zich 
voortaan van een oordeel ten gunste 
of ten ongunste van een bepaalde 
samenlevingsvorm moet onthouden. 
In toenemende mate wordt in deze 
tijden van bezuinigingen de inkomens-
situatie van de hierbedoelde bejaarden 
niet langer wenselijk geacht. Boven-
dien houdt dit een ongelijke behande-
ling in van de pensioengerechtigden, 
die vóór de 65-jarige leeftijd reeds 
gehuwd waren. In de memorie van 
toelichting is uitgebreid aandacht 
besteed aan het streven om een 
gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden te 
realiseren. Ik heb er in dit verband op 
gewezen, dat het kabinet kiest voor 
een integrale aanpak van dit vraagstuk. 
Omdat de inkomenssituatie van de 
groep ongehuwde bejaarden, die na 
hun 65-jarige leeftijd met elkaar 
huwen, identiek is aan die van de 
samenwonende ongehuwde bejaar-
den, die eveneens tezamen de 
beschikking hebben over twee 
ongehuwdenpensioenen (140%), ligt 
het in mijn bedoeling om bij de 
doorvoering van de gelijke behande-
ling van huwelijk en andere samenle-
vingsvormen tevens deze groep van 
gehuwde bejaarden te betrekken. 

7. De Raad veronderstelt, dat het 
de bedoeling van artikel XVII is de 
verhogingen als (eventueel) gevolg 
van de wijziging van de AOW na 
afloop van de periode van 3 jaren, 
indien men het niet eens is geworden 
over een aanpassing van een pensi-
oenregeling, met terugwerkende 
kracht te laten uitbetalen. De Raad zou 

zich in een dergelijke regeling kunnen 
vinden, maar merkt op dat de tekst 
van het betrokken artikel anders lijkt 
te bepalen; hij dringt erop aan de 
toelichting te verduidelijken. Het 
kabinet wil niet vooruitlopen op de 
afloop van het overleg tussen de bij 
de pensioenregelingen" en reglemen-
ten betrokken partijen over de 
aanpassing aan de gewijzigde AOW. 
Het heeft er het volste vertrouwen in, 
dat binnen de periode van 3 jaren 
zowel over die eventuele aanpassing 
als het ingangstijdstip daarvan 
overeenstemming wordt bereikt. 
Indien dat niet haalbaar blijkt te zijn, 
zal eerst door verlenging van de 
periode die overeenstemming alsnog 
moeten worden bereikt. 

Uit deze opstelling volgt, dat het 
kabinet geen uitspraak wil doen over 
wat de gevolgen zullen zijn, indien na 
afloop van de periode, en eventueel 
na een verlenging daarvan, geen 
overeenkomst is bereikt. Zeker heeft 
het kabinet niet de gedachte willen 
wekken, dat artikel XVII een opschor-
ting van verhogingen van aanvullende 
pensioenaanspraken beoogt, die later 
met terugwerkende kracht worden 
uitbetaald. Deze consequentie volgt 
- gezien het betoog in de memorie 
van toelichting - al niet voort uit de 
huidige bepalingen van die pensioen-
regelingen, die immers niet neerko-
men op een automatische doorwer-
king van de gewijzigde AOW op de 
aanvullende pensioenaanspraken. De 
in artikel XVII genoemde periode 
heeft slechts tot doel de betrokken 
partijen ruimte voor overleg te geven 
over de wijze waarop in pensioenre-
gelingen op de gewijzigde AOW moet 
worden ingespeeld. 

De Raad vraagt zich voorts af of 
niet kan worden volstaan met een 
periode van 2 jaren, zoals in 1957, in 
plaats van 3 jaren. Daargelaten of de 
situatie thans vergeleken kan worden 
met die in 1957, blijkt uit het advies 
van de SER, dat sociale partners een 
ruime aanpassingsperiode wensen. 
Aan die wens is tegemoetgekomen. 
De Raad meent dat de opschortingspe-
riode alleen bij formele wet behoort te 
worden verlengd en niet bij besluit 
van de Minister. Daartoe voert de 
Raad aan dat het hier gaat om 
aantasting van verkregen rechten. Het 
gaat hier naar de mening van het 
kabinet niet zozeer om aantasting van 
verkregen rechten. Aan de orde is een 
zogenaamde paraplu-constructie 
waarbij op verzoek van sociale 
partners een opschorting van de 
eventuele gevolgen van de wijziging 
van de AOW plaatsvindt. De duur van 

de opschorting is daarbij vastgesteld 
bij wege van een - ruime - schatting 
van de tijd die sociale partners nodig 
zullen hebben om zich op de eventuele 
gevolgen te beraden. Het moet echter 
mogelijk zijn dat de opschortingsperi-
ode wordt verlengd als na overleg 
met de Stichting van de Arbeid blijkt 
dat daaraan behoefte bij sociale 
partners bestaat. Een procedure als 
de Raad geboden acht, komt het 
kabinet onnodig zwaar voor. 

De Raad om vermelding in de 
toelichting op welke termijn een 
wetsvoorstel te verwachten is inzake 
aanpassing van de wettelijke pensioen-
regelingen van het overheidspersoneel 
aan het gewijzigde uitkeringssysteem 
van de AOW. In de memorie van 
toelichting is thans vermeld, dat een 
desbetreffend wetsvoorstel zo 
spoedig mogelijk bij het parlement zal 
worden ingediend. 

8. De Raad constateert een zekere 
discongruentie tussen de volledige 
verzelfstandiging aan de premiekant 
en het bestaan van inkomensafhanke-
lijke toeslagen ten behoeve van de 
jongere echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde aan de uitkeringskant. 

De gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen is in de AOW uitgewerkt 
in een systeem van verzelfstandigde 
rechten en verplichtingen. Aan de 
uitkeringskant komt de verzelfstandi-
gingsgedachte tot uitdrukking in een 
zelfstandig recht op ouderdoms-
pensioen voor een ieder, die de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Aan de premiekant wordt voorgesteld 
de premie-inkomensgrens niet langer 
te beschouwen als het maximum 
waarover een gezin premie moet 
betalen, maar deze grens toe te 
passen op ieders eigen, afzonderlijke 
inkomen. Naast dit geheel van 
rechten en verplichtingen staat een 
toeslagregeling, die een eigen 
karakter en doelstelling heeft. Uit-
gangspunt voor die toeslagregeling is 
het voorzien in een minimumbehoefte. 
Deze functie leidt in het thans voorge-
stelde systeem tot een recht op toe-
slag, dat vervalt zodra de jongere 
echtgenoot de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt. In een systeem, waarin een 
ouderdomspensioen van 70% wordt 
toegekend, zou een toeslagregeling 
eveneens noodzakelijk zijn geweest 
(zolang de echtgenoot van de 
pensioengerechtigde jonger is dan 65 
jaar) en zou tevens een aftopping van 
ouderdomspensioenen moeten 
plaatsvinden (zodra ook de jongere 
echtgenoot de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt). In een systeem 
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waarin een ouderdomspensioen van 
100% wordt verleend, zal alleen een 
aftoppingsregeling moeten bestaan. 
Samenvattend zal bij handhaving van 
de minimumbehoeftefunctie een 
toeslagregeling altijd onontbeerlijk 
zijn, behalve wanneer de bejaarden 
zonder neveninkomsten op de 
Algemene Bijstandswet aangewezen 
zouden worden. 

9. In nauw verband met de voor-
gaande opmerkingen staat de verge-
lijking tussen het bedrag dat over de 
gehele verzekeringsperiode aan 
premie is betaald en het ontvangen 
ouderdomspensioen. Het karakter van 
de AOW als volksverzekering brengt 
met zich, dat een ieder die in Nederland 
woont, verzekerd is en premieplichtig, 
maar dat bij het ontbreken van 
premie-inkomen geen korting op het 
ouderdomspensioen plaatsvindt. 
Voorts is het ouderdomspensioen 
voor iedere bejaarde gelijk; er vindt 
alleen een differentiatie plaats naar 
burgerlijke staat ten tijde van het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd en wijzigingen daarin die later 
optreden. Uit het voorgaande volgt 
dat er geen directe relatie bestaat 
tussen de betaalde premie en ontvan-
gen pensioentermijnen. De door de 
Raad in zijn advies gepresenteerde 
gevolgen van de gelijke behandelingen 
van mannen en vrouwen voor de 
uitkerings- en premiekant kunnen dan 
ook niet zonder meer in een onderlinge 
samenhang worden bezien. Dat 
neemt niet weg, dat de verzelfstandi-
ging van de huidige premie-inkomens-
grens tot extra lasten zal leiden voor 
gehuwde tweeverdieners. De premie-
inkomensgrens beoogt te voorkomen, 
dat het inkomen van de verzekerden 
tot een onbeperkt bedrag bij de 
premiebetaling in aanmerking wordt 
genomen. Zou dit niet gebeuren, dan 
zou een te grote discrepantie tussen 
betaalde premie enerzijds en uitkering 
anderzijds ontstaan. Als gevolg van 
de verzelfstandiging van de premiehef-
f ing, met inbegrip van de huidige 
premie-inkomensgrens, zal in de 
hiervoor genoemde verhoudingen 
wel een wijziging kunnen optreden. 
Wanneer nog wel en wanneer niet 
meer van een acceptabele verhouding 
gesproken kan worden, is een arbitrai-
re zaak, waarover in het verleden 
beslissingen zijn genomen, die 
uiteraard aan wijzigingen onderhevig 
kunnen zijn. Bij die beslissingen - ik 
wijs in het bijzonder op de extra 
verhoging van de premie-inkomens-
grens voor de jaren 1982, 1983 en 
1984 met f 7000 - zijn ook andere 
argumenten, zoals inkomenspolitieke, 
van belang gebleken. 

Het kabinet heeft de inkomenseffec-
ten van de verzelfstandiging van de 
premieheffing voor de volksverzekerin-
gen, met name voor de gehuwde 
tweeverdieners, beoordeeld in relatie 
met de eveneens per 1 januari 1985 te 
treffen fiscale maatregelen. De 
gezamenlijke inkomenseffecten acht 
het kabinet aanvaardbaar. Dit betekent 
tevens dat eventuele wijzigngen in de 
voorgestelde verzelfstandiging van de 
premieheffing in samenhang met de 
voorgenomen fiscale maatregelen 
zullen dienen te worden bezien. 
Hetzelfde geldt voor een wijziging van 
de fiscale voorstellen. Zodra het 
kabinet ook over de fiscale maatrege-
len adveis van de Raad van State 
heeft ontvangen, zal een definitief 
besluit genomen worden en kan 
hiervan mededeling worden gedaan, 
zodat tijdens de parlementaire 
behandeling van het onderhavige 
wetsvoorstel die gegevens kunnen 
worden meegewogen. Dan zal tevens 
worden ingegaan op de inkomensge-
volgen voor diverse inkomensgroepen 
of verzekerden en hun onderlinge 
verschillen. Uit het voorgaande kan 
worden afgeleid dat een matiging van 
de effecten van de verzelfstandiging 
van de premie-inkomensgrens binnen 
de AOW niet tot de overwegingen 
behoort. Vanwege de reeds genoemde 
samenhang met de fiscale maatrege-
len zal voorts een overgangsregeling, 
die de inkomensgevolgen van de 
verzelfstandiging van de premiehef-
f ing voor tweeverdieners moet 
beperken, naar de mening van het 
kabinet achterwege kunnen blijven. 

10. In de memorie van toelichting 
op het wetsvoorstel is opgemerkt, dat 
de additionele inkomenseffecten voor 
zelfstandigen, die een gevolg zijn van 
op hen drukkende extra opslagpre-
mies, voortvloeiend uit de verzelfstan-
diging van de premieheffing, belang-
rijk zullen worden gemitigeerd. 
Daartoe zullen in een wetsvoorstel tot 
wijziging van de loon- en inkomsten-
belasting, de zogenaamde derde fase 
tweeverdieners, voorstellen met 
betrekking tot de zelfstandigenaftrek 
worden gedaan. De Raad acht een 
volledige compensatie op zijn plaats. 
In beginsel is eenzelfde bedrag 
daarvoor beschikbaar als bij de 
verzelfstandigde premieheffing door 
zelfstandigen aan extra opslagpremies 
moet worden betaald (80 min.). 
Wijzigingen in de huidige zelfstan-
digenaftrek houden wel in, dat op 
globale wijze een tegemoetkoming 
wordt geboden en dat de inkomens-
effecten kunnen verschillen naar 
besteedbaar inkomen van de zelfstan-
dige. In het daartoe strekkende 

wetsvoorstel zal uitgebreid op de 
fiscale voorstellen worden ingegaan 
en zal tevens een overzicht worden 
gegeven van de inkomenseffecten bij 
verschillende inkomenscategorieën. 

Teneinde de opbrengst aan extrapre-
mies, die in de sociale fondsen 
neerslaat, te kunnen aanwenden voor 
compenserende maatregelen wordt 
voorgesteld de kosten van de premie-
vrijstellings- en -reductieregelingen 
niet langer ten laste te brengen van 
de rijksbegroting, maar van die 
fondsen. Het is duidelijk dat hiermee 
aan de financiering van de fiscale 
maatrelen hogere prioriteit ie gegeven 
dan aan de argumenten op grond 
waarvan destijds in 1985 besloten is 
om de niet-ingevorderde premies ten 
laste van het Rijk te brengen. De 
overname van de premiebetaling 
vondt plaats, omdat deze premie 
werd gerekend tot de lasten van het 
noodzakelijke levensonderhoud en 
omdat een verhoogde premie niet ten 
laste van de loontrekkenden mocht 
worden gebracht. In de memorie van 
toelichting zal hierop alsnog worden 
gewezen. 

11. Op grond van artikel 27 van de 
AOW dient de premie-inkomensgrens 
jaarlijks te worden herzien aan de 
hand van de ontwikkeling van het 
indexcijfer der lonen. Ingevolge het 
vijfde lid van dit artikel kan die grens 
bij algemene maatregel van bestuur 
worden herzien, indien naar het 
oordeel van de Kroon daartoe een 
bijzondere aanleiding bestaat. Van 
deze bevoegdheid is gebruik gemaakt 
door bij Koninklijk besluit van 9 
februari 1982 (Stb. 64) de premie-in-
komensgrens voor het jaar 1982 extra 
te verhogen met f 7000. Deze extra 
verhoging werd gezien als één van de 
maatregelen om het koopkrachtbeeld 
voor 1982 in overeenstemming te 
brengen met de inkomenspolitieke 
uitgangspunten van het kabinet. 
Aangezien op grond van het te voeren 
inkomensbeleid voortzetting van de in 
1982 getroffen maatregel noodzakelijk 
werd geacht, werd voor de jaren 1983 
en 1984 wederom van de bevoegdheid 
van artikel 27, vijfde lid, van de AOW 
gebruik gemaakt om de extra optrek-
king van de premie-inkomensgrens te 
continueren, het kabinet meent dat de 
voornoemde motivering ook voor de 
toekomst van toepassing blijft en 
thans vraagt om een structurele 
regeling. Deze opvatting is in de 
memorie van toelichting opgenomen. 

De bijzondere verhoging komt 
krachtens artikel 27, vijfde l id, tweede 
volzin, van de AOW aan het einde van 
het jaar telkens te vervallen. De Raad 
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heeft derhalve gelijk, dat aan een 
structurele verhoging van de premie-
inkomensgrens in het wetsvoorstel 
nog geen uitvoering was gegeven. De 
wettekst heb ik inmiddels aangepast. 
In de memorie van toelichting is 
uitgelegd, waarom een uitdrukkelijke 
wetsbepaling noodzakelijk is. 

12. De Raad constateert, dat met de 
aanpassing van de premiereductie-
grens wordt beoogd te vermijden dat 
tweeverdieners, anders dan alleenver-
dieners, tweemaal in aanmerking 
kunnen komen voor de toepassing 
van de reductieregeling. Naar het 
oordeel van de Raad staat dit op 
gespannen voet met het voorgestelde 
stelsel van zelfstandige premieheffing. 
Hij pleit voor een premievrijstellings-
en premiereductiestrook die voor 
iedere, in aanmerking komende 
persoon dezelfde is, ongeacht of het 
een alleenverdiener of tweeverdiener 
betreft. Deze opvatting van de Raad 
kan ik niet onderschrijven. De premie-
vrijstellings- en reductieregeling heeft 
als uitdrukkelijk doel tegemoet te 
komen aan de betalingsonmacht die 
voor zeer lage inkomens zou kunnen 
voortvloeien uit de betaling van 
premies ingevolge de volksverzekerin-
gen. Wanneer nu geen rekening zou 
worden gehouden met de omstandig-
heid dat de verzekerde een twee- of 
alleenverdiener is, kunnen er situaties 
ontstaan, waarin het werkingsgebied 
van de regeling een uitbreiding zou 
krijgen naar situaties waarvoor zij 
duidelijk niet is bedoeld. Indien bij 
voorbeeld binnen een gezin sprake is 
van een echtgenoot met een laag 
inkomen, dat onderworpen is aan de 
premieheffing bij wege van aanslag, 
en een echtgenoot met een hoog 
inkomen, zou bij volledige individuali-
sering op het lage inkomen de 
premievrijstellings- en reductierege-
ling van toepassing kunnen zijn, 
terwij l in redelijkheid niet van beta-
lingsonmacht kan worden gesproken. 

De Raad wijst er voorts op, dat door 
de extra premie-opbrengst, die door 
de verzelfstandiging van de premiehef-
fing ontstaat, ruimschoots middelen 
aanwezig zijn om de premievrijstelling 
en -reductie gelijk te maken voor 
alleen- en tweeverdieners. Voor deze 
opmerking geldt hetzelfde als voor de 
stell ing, dat inkomensonafhankelijke 
toeslagen volledig uit de verzelfstan-
diging van de premieheffing kunnen 
worden betaald. Ik zou dan ook naar 
het gestelde onder punt 3 van dit 
rapport wil len verwijzen. Naar 
aanleiding van een desbetreffende 
opmerking van de Raad zal artikel 34 
van de AOW in overeenstemming 

worden gebracht met het voorstel de 
niet-ingevoerde premies niet ten laste 
van het Rijk te laten komen. 

13. De Raad merkt op, dat verschei-
dene uitvoeringsmaatregelen van de 
sociale verzekeringswetten, die op 
grond van het ontwerp zullen worden 
gewijzigd, zelf ook zullen moeten 
worden aangepast. Het is mij uiteraard 
bekend dat er nieuwe uitvoeringsmaat-
regelen dienen te worden getroffen 
en dat er diverse bestaande maatrege-
len zijn, die moeten worden aangepast 
en wel - evenals het onderhavige 
wetsvoorstel - met ingang van 1 
januari 1985. Hiertoe behoren ook de 
door de Raad genoemde uitvoerings-
maatregelen. 

De Raad vraagt zich overigens af of 
- nu het tijdstip van de indiening van 
het ontwerp ten gevolge van diverse 
oorzaken is vertraagd - het wel 
mogelijk zal zijn de voorgestelde 
invoeringsdatum te halen; dit vooral 
met het oog op de nog door de 
uitvoeringsorganen te verrichten 
voorbereidende werkzaamheden, 
waaronder die welke in verband staan 
met de inkomensafhankelijkheid. Het 
kabinet is er nog steeds van overtuigd, 
dat het met de medewerking van de 
beide Kamers der Staten-Generaal 
alleszins mogelijk moet zijn dat het 
onderhavige voorstel ti jdig - dat is 
vóór 1 januari 1985 - kracht van wet 
krijgt. Om te bereiken dat ook in de 
praktijk van de uitvoering de maatre-
gelen zo spoedig mogelijk kunnen 
worden doorgevoerd, zijn aan de 
uitvoeringsorganen - de SVB en de 
Raden van Arbeid - reeds zoveel 
mogelijk inlichtingen verstrekt 
(weliswaar nog op basis van het 
wetsvoorstel). 

De Raad wijst vervolgens in zijn 
advies een passage aan de juridische 
gevolgen, indien op de datum, 
waarop de invoeringstermijn van de 
derde richtijn van de EEG is verstreken, 
de aangepaste wetgeving nog niet tot 
stand is gekomen. Met name wijst het 
college erop, dat het niet is uitgesloten 
dat de Nederlandse rechter in bepaalde 
gevallen specifieke aanspraken op 
gelijke behandeling zal moeten 
honoreren, wanneer de evengenoenrv 
de bepalingen zich in een gegeven 
casuspositie daartoe lenen, dat wi l 
zeggen voldoen aan de gebruikelijke 
voorwaarden voor rechtstreekse 
werking, zoals deze in de jurisprudentie 
zijn neergelegd. Mede gelet op het 
risico van de daaruit voortvloeiende 
onvoorziene financiële consequenties 
en van een ernstige verstoring van 
het evenwichtig functioneren van het 
sociale zekerheidsstelsel, bepleit de 

Raad daarom klemmend, de invoe-
ringsdatum van het voorstel op een 
zo kort mogelijk ti jdstip na de invoe-
ringsdatum van de derde richtlijn te 
blijven vaststellen en de omgeving 
van de noodzakelijke voorbereidingen 
voor de uitvoeringsorganen met het 
oog hierop zoveel mogelijk te beper-
ken. Ik onderschrijf deze opvatting 
van de Raad. Afgezien van de vraag, 
of de derde EG-richtlijn rechtstreekse 
werking zal kunnen hebben, ben ik 
van mening dat hiervoor niet behoeft 
te worden gevreesd, indien - zoals ik 
stellig verwacht - de gewijzigde 
wetgeving ti jdig tot stand komt en vóór 
1 januari 1985 duidelijk zal zijn wat de 
nieuwe rechten en verplichtingen van 
de pensioengerechtigden zullen zijn. 

14. De Raad vraagt zich af, of het 
juist is, zoals in de toelichting bij 
artikel 6, derde l id, van de AOW wordt 
gesteld, dat de opsomming in dit 
artikellid nimmer limitatief is geweest. 
Het college verwijst voor zijn zienswijze 
o.a. naar de memorie van toelichting 
bij de totstandkoming van de AOW 
(kamerstukken II, 1954-1955, 4009, nr. 
3, bladzijden 54 en 55) en naar de 
nota van toelichting bij het Koninklijk 
besluit van 19 oktober 1976 (Stb. 557). 

Naar het mij voorkomt zijn er in de 
tekst van eerderbedoelde memorie 
van toelichting wel aanwijzingen voor 
mijn zienswijze te vinden. Zo worden 
in de toelichting bij het toenmalige 
derde en vierde lid van artikel 6 van 
de AOW bij herhaling de uitdrukkingen 
zoals «bij voorbeeld», «Voorts valt te 
denken aan...» en «Ook andere 
dergelijke gevallen kunnen zich in de 
praktijk voordoen» gebruikt, die die 
zienswijze ondersteunen. Wat de 
toelichting bij de AAW betreft wordt 
er uitdrukkelijk op gewezen dat 
telkens bij de totstandkoming van een 
nieuwe volksverzekering is aangeslo-
ten bij de reeds bestaande wetteksten 
en interpretaties. 

Ten aanzien van de uitgangspunten 
van (onder meer) de beperking van de 
kring van verzekerden meent de Raad 
dat deze niet in een algemene maatre-
gel van bestuur kunnen worden 
vastgelegd, maar in de wet. In ieder 
geval wordt door de Raad aanbevolen 
om in de toelichting aan te geven aan 
welke uitgangspunten en groepen van 
personen wordt gedacht. Aan die 
aanbeveling van de Raad heb ik 
gevolg gegeven. Het is de bedoeling, 
dat een algehele herziening zal 
plaatsvinden van het Besluit uitbrei-
ding en beperking kring verzekerden 
volksverzekeringen van 19 oktober 
1976, Stb. 557, na ontvangst van een 
daartoe gevraagd advies van de 
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Sociale Verzekeringsraad (SVR). Naar 
verwachting zal dit advies nog in 
september a.s. worden uitgebracht. 
Gevraagd is bij de advisering ook de 
bepalingen in de wet, die over de 
kring der verzekerden gaan, te 
betrekken. In afwachting van het 
advies is van deze gelegenheid 
slechts gebruik gemaakt om de 
opsomming van groepen, ten aanzien 
waarvan een uitdrukkelijke bepaling 
nodig is om verzkering ingevolge de 
volksverzekeringen te realiseren. Over 
te brengen naar de algemene maatre-
gei van bestuur; daarmee wordt niet 
bedoeld om op de definitieve regeling 
van de uitbreiding en beperking 
vooruitte lopen. 

Het college brengt voorts ter sprake 
de positie van de buiten het Rijk 
verblijf houdende Nederlander, die in 
dienstbetrekking staat tot een Neder-
landse publiekrechtelijke rechtsper-
soon, alsmede van zijn echtgenote en 
kinderen. Zij zijn nu verzekerd, omdat 
zij op grond van artikel 3, vierde lid, 
van de AOW geacht worden binnen 
het Rijk te wonen. Doordat voorgesteld 
wordt dit artikellid te schrappen en 
deze personen in de algemene 
maatregel van bestuur op te nemen, 
zullen zij verzekerd zijn door middel 
van de uitbreiding van de verzekerings-
plicht. Het college wijst er nu op, dat 
dit meebrengt dat er dan ingevolge 
het voorgestelde artikel 7a, tweede 
lid, geen recht op de toeslag bestaat. 
Aanspraak op een toeslag kan worden 
gemaakt bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. Op dat moment 
eindigt in het algemeen ook de 
dienstbetrekking met de Nederlandse 
publiekrechtelijke rechtspersoon. Er 
bestaat dan naar mijn mening geen 
verschil meer met andere, in het 
buitenland verblijvende personen, die 
evenmin recht hebben op een toeslag. 
Indien daarna de betrokkene zich in 
Nederland vestigt, zal in beginsel 
weer recht op een toeslag ontstaan. 

15. In het wetsvoorstel wordt in 
een nieuw artikel 7a, tweede lid, van 
de AOW voorgesteld, dat alleen de 
ingezetene aanspraak kan maken op 
een toeslag. Ingezetene is volgens de 
bestaande artikelen 2 en 3 van de 
AOW degene, die binnen het rijk 
woont; waar iemand woont, wordt 
naar de omstandigheden beoordeeld. 
Uit de rechtspraak blijkt dat voor de 
beantwoording van de vraag of 
iemand in Nederland woont het van 
belang is dat een persoonlijke band 
van duurzame aard met Nederland 
bestaat. Onderzocht moet worden of 
betrokkene het middelpunt van zijn 

maatschappelijk leven in ons land 
heeft. Het onderzoek spitst zich toe op 
feitelijke omstandigheden waaruit in 
het concrete geval een juridische, 
economische en sociale binding met 
Nederland spreekt. Ik zie geen 
aanleiding de bestaande uitvoerings-
praktijk met betrekking tot artikel 2 
en 3 van de AOW aan te vullen door 
nadere regelen, nu het wonen in 
Nederland niet alleen de verzekering 
ingevolge de volksverzekeringen 
bepaalt maar ook het recht op 
toeslag. Indien krachtens deze praktijk 
vestiging van een bejaard echtpaar in 
het buitenland ertoe leidt, dat niet 
langer sprake is van wonen in Neder-
land en van verplichte verzekering 
ingevolge de volksverzekeringen van 
de echtgenoot, die nog jonger is dan 
65 jaar, zal ook geen aanspraak op 
een toeslag bestaan. In de door de 
Raad bij wijze van voorbeeld genoem-
de situatie van een langer dan 
normale vakantieperiode, zoals een 
tijdelijk verblijf in landen met een 
gunstiger winterklimaat, vervalt 
volgens dezelfde praktijk het recht op 
de toeslag niet zolang de «overwinte-
ring» minder dan zes maanden duurt. 
Het voorgestelde artikel 7a, tweede 
lid, van de AOW bevat een bevoegd-
heid om gevallen aan te wijzen waarin 
de toeslag wordt verleend aan buiten 
Nederland wonende personen. Naar 
de mening van de Raad is niet 
duidelijk, waarom deze bevoegdheid 
in het Ikwestie kan worden toegepast, 
staat mij dan ook niet voor ogen. De 
bevoegdheid is desondanks in het 
leven geroepen, indien hoe dan ook 
een uitzondering noodzakelijk mocht 
blijken te zijn. De beperking van de 
toeslag tot ingezetenen laat overigens 
onverlet de toepassing van de door 
Nederland gesloten verdragen inzake 
de sociale zekerheid en de EG-Veror-
dening 1408/71. 

Ten slotte wil ik voor alle duidelijk-
heid opmerken, dat de beperking van 
de toeslag tot ingezetenen niet geldt 
voor de huidige, om te zetten gehuw-
denpensioenen. Door het derde lid 
van het overgangsartikel VII wordt dat 
voorkomen. 

16. De Raad constateert, dat in het 
voorgestelde artikel 10, derde lid, van 
de AOW voor de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid de 
verplichting ontbreekt bij de vaststel-
ling van de aldaar bedoelde regelen 
de SVB te horen. Het gaat hier om de 
vaststelling van regelen omtrent de 
herleiding van gedeelten van kalender-
jaren en premies tot gehele kalender-
jaren en premies. Deze verplichting is 
conform de wens van de Raad alsnog 
in genoemd artikel opgenomen. 

17. De Raad verzoekt om de tekst 
van artikel 15 zodanig aan te passen, 
dat deze slechts betrekking heeft op 
de uitbetaling van ouderdoms-
pensioen over na het overlijden van 
de pensioengerechtigde gelegen 
tijdvakken. Om misverstanden over 
de uitleg van dit artikel te voorkomen, 
is dit voor alle zekerheid alsnog 
uitdrukkelijk bepaald. 

Het tweede lid van artikel 15 van de 
AOW en 29 van de AWW zal naar 
aanleiding van een desbetreffende 
opmerking van de Raad aangepast 
worden aan de soortelijke bepalingen 
in de AAW, WAO en ZW. Er vindt na 
het overlijden van de pensioengerech-
tigde geen doorbetaling van de 
toeslag plaats, op grond van het feit 
dat de achtergebleven echtgenoot 
direct aanspraak kan maken op een 
weduwenuitkering of reeds een eigen 
ouderdomspensioen ontvangt. De 
Raad merkt op, dat - indien de 
langstlevende echtgenoot een 
weduwnaar betreft die jonger is dan 
65 jaar - in ieder geval geen aanspraak 
op een uitkering ingevolge de AWW 
ontstaat. Het gaat dan om de thans 
nog betrekkelijk weinig voorkomende 
situatie dat de gehuwde man geen 
eigen inkomsten uit of in verband met 
arbeid of vroeger verrichte arbeid in 
het bedrijfs- of beroepsleven heeft, van 
wie de-oudere - pensioengerechtigde 
echtgenote een basispensioen en de 
toeslag ontvangt. De door de Raad 
gesignaleerde consequentie van 
artikel 15, derde lid, van de AOW is 
een gevolg dat niet voortvloeit uit 
deze wet, maar te maken heeft met 
het ontbreken van een weduwnaarpen-
sioen in de AWW. Het kabinet heeft 
echter reeds bij een aantal gelegenhe-
den aangekondigd dat in de AWW 
naar gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen en derhalve naar invoering 
van een weduwnaarspensioen wordt 
gestreefd. 

18. De Raad vraagt zich af, of het 
gestelde op bladzijde 108 van de 
memorie van toelichting juist is, dat 
onder degene aan wie het ouderdoms-
pensioen is toegekend, tevens de 
langstlevende echtgenoot is begrepen. 

Zoals in de toelichting bij onderdeel 
M van artikel I is aangegeven is in dit 
ontwerp mede uitvoering gegeven 
aandevoornemensdiezijn neergelegd 
inde Nota harmonisatie overlijdensuit-
keringen in de sociale verzekeringen 
van 6 januari 1984 (Tweede Kamer, 
zitting 1983-1984, 17968, nr. 3), zodat 
het voor de hand ligt de op deze 
materie betrekking hebbende wettekst 
in de diverse sociale verzekeringswet-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 515, B-C 15 



ten analoog te formuleren. In de 
corresponderende artikelen 45 en 46 
van de AAW, 54 en 55 van de WAO en 
40 en 41 van de ZW nu wordt de 
langstlevende der echtgenoten, van 
wie sprake is respectievelijk in de 
artikelen 44 van de AAW, 53 van de 
WAO en 35 van de ZW, niet meer 
afzonderlijk genoemd. Een vermelding 
hiervan ook in de AOW is derhalve 
achterwege gelaten. Hiermede is 
tevens de vraag beantwoord of ook 
de andere, in artikel 15 eerste lid, 
genoemde personen, bijvoorbeeld de 
minderjarige kinderen, dienen 
begrepen te worden onder degene 
aan wie het ouderdomspensioen is 
toegekend. Het antwoord luidt 
bevestigend. 

Ter verduidelijking is in de toelich-
ting bij artikel I, onderdeel P, een 
verwijzing naar de corresponderende 
artikelen van de andere, hiervoor 
genoemde wetten opgenomen. 

19. De Raad vraagt zich af, waarom 
in het voorgestelde artikel 18 van de 
AOW uitsluitend is verwezen naar 
artikel 15, tweede lid, en niet naar het 
gehele artikel, zoals bij corresponde-
rende artikelen van andere sociale 
verzekeringswetten is geschied en 
beveelt dit laatste ook in de AOW aan. 
Op grond van de hiervoor onder punt 
18 bepleite analogie met andere 
sociale verzekeringswetten is gevolg 
gegeven aan de aanbeveling van de 
Raad en is in het ontwerp een desbe-
treffende wijziging aangebracht. 

20. Met betrekking tot de opmerkin-
gen en de voorstellen die de Raad 
maakt over de teksten van de artikelen 
20 en 37 van de AOW en artikel 49 
van de AWW merk ik op, dat ik mij 
daarmee volledig kan verenigen. Het 
ontwerp is dan ook met de voorstellen 
in overeenstemming gebracht. 

21. De toeslagregeling heeft in de 
Algemene Ouderdomswet vorm 
gekregen in artikel 7a, derde lid. De 
opzet is dat alle bepalingen met betrek-
king tot het ouderdomspensioen van 
overeenkomstige toepassing zijn op 
de toeslag, tenzij daarvan wordt 
afgeweken. De afwijking zal dan 
telkens blijken, indien direct na het 
betreffende artikel over het ouder-
domspensioen een afzonderlijke 
bepaling over de toeslag volgt. Hieruit 
volgt, dat artikel 22b, achtste lid, 
mede van toepassing is op de toeslag, 
aangezien een uitdrukkelijk afwijkende 
bepaling ontbreekt. 

22. Het lijkt de Raad nuttig voor een 
goed begrip van de voorgestelde 
wijziging van artikel 60 van de AOW 
in de toelichting te vermelden welk 
deel de franchiseregelingen uitmaken 
van de pensioenregelingen en om hoe-
veel deelnemers het hierbij gaat. In de 
toelichting zal worden vermeld dat in 
meer dan 90% van de pensioenrege-
lingen, waarbij de keus tussen 
franchise of inbouw relevant is, voor 
een franchisesysteem is gekozen, 
hetgeen overeenkomt met meer dan 
75% van de deelnemers. Naar 
aanleiding van de opmerking van de 
Raad dat uit de toelichting niet blijkt 
dat het voornemen tot bovenbedoelde 
wijziging van artikel 60 van de AOW is 
voorgelegd aan de SER, zal in de 
toelichting worden vermeld dat zulks 
niet is gebeurd. Van de gelegenheid 
van de onderhavige wijziging van de 
AOW is gebruik gemaakt om artikel 60 
van de AOW aan te passen aan de 
reeds lang in de praktijk bestaande 
situatie. 

23. De Raad wijst er terecht op, dat 
de door hem aangehaalde zinsnede in 
het voorgestelde artikel 49 van de 
AWW te eng is geformuleerd. Zijn 
opmerking heb ik in de wettekst 
verwerkt. 

24. Naar aanleiding van een 
opmerking van de Raad over de 
voorgestelde tekst van artikel 36, 
tweede lid, van de AAW heb ik het 
bedoelde artikellid alsnog aangepast. 

25. Nu ingevolge de wet van 22 
december 1983 (Stb. 674) de bedragen 
van het minimumloon per 1 juli 1984 
niet zijn herzien, kan de overgangsbe-
paling van artikel XV, tweede lid, 
inderdaad komen te vervallen. De 
Raad tekent vervolgens aan, dat het 
eerste lid van artikel XV niet mag 
leiden tot een correctie op de vakan-
tie-uitkering in nadelige zin. Zoals 
reeds is toegelicht beoogt dit artikellid, 
dat de bejaarden in mei 1985 een 
vakantie-uitkering ontvangen, die ten 
minste even groot is als de vakantie-
uitkering die zou voortvloeien uit de 
huidige wettelijke bepalingen, zo deze 
met ingang van 1 januari 1985 niet 
zouden worden gewijzigd. 

26. Artikel XVII van het wetsvoorstel 
is naar aanleiding van een desbetref-
fende vraag van de Raad aangepast. 
De met dit artikel beoogde handhaving 
van een anticumulatie van ouderdoms-
pensioen en een weduwenpensioen 

ingevolge de AWW strekt zich thans 
ook uit tot ouderdomspensioen en 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
krachtens de AWW. 

27. De redactionele kanttekeningen 
van het college zijn in de wettekst en 
de memorie van toelichting verwerkt. 

Van deze gelegenheid wil ik tenslotte 
gebruik maken om nog enige aanpas-
singen aan te brengen in de wettekst 
en de memorie van toelichting. 

In artikel 20, tweede en derde lid, 
van de AOW is aangegeven van wie 
het ten onrechte of teveel betaalde 
ouderdomspensioen kan worden 
teruggevorderd (artikel I, onderdeel 
R). Door aanwijzing van de persoon 
van wie kan worden teruggevorderd, 
ontstaat een niet beoogde beperking 
van de huidige terugvorderingsmoge-
lijkheden. De oorspronkelijke redactie 
van de genoemde artikelonderdelen 
wordt derhalve weer hersteld en 
daarmee de harmonisatie tussen de 
terugvorderingsbepalingen in de 
volksverzekeringen. 

In artikel I, onderdeel AA en artikel 
II, onderdeel P, die betrekking hebben 
op de premievrijstellings- en "reductie-
regeling in de AOW respectievelijk 
AWW, wordt een wijziging van 
technische aard aangebracht waardoor 
de redactie beter aansluit bij het 
wetsvoorstel, dat de derde fase van 
de tweeverdienersmaatregel zal 
gaan regelen. 

In de in § 10 van het algemene deel 
van de memorie van toelichting 
gepresenteerde financiële overzichten 
(tabellen 5 en 6) en voor zover van 
toepassing in de toelichtende tekst 
zijn de extra-premie-opbrengsten voor 
de opslagpremies met 100 min. naar 
boven bijgesteld. Aanleiding hiervoor 
is het feit dat de extra opslagpremies, 
die de overheid als werkgever 
verschuldigd is, tot nog toe, abusieve-
lijk, buiten beeld zijn gebleven. Voorts 
is, ter nadere verduidelijking, een 
alinea toegevoegd over het uiteinde-
lijke kaseffect voor de verschillende 
fondsen van de extra-premie-op-
brengst. 

In de artikelsgewijze toelichting bij 
artikel I, onderdeel L, is aangekondigd 
dat bij nadere regelgeving samenloop 
van ouderdomspensioen en toeslag 
zal worden voorkomen. In onderdeel 
R van hetzelfde artikel is opgemerkt 
dat geen verrekening kan plaatsvinden 
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van teveel betaalde overlijdensuitke-
ring met een eigen ouderdoms-
pensioen. Bij artikel VII is alsnog 
toegelicht, dat in bepaalde situaties 
bestaande machtigingen om het 
ouderdomspensioen in ontvangst te 
nemen, moeten worden herzien. 

In de toelichting op artikel VIII is een 
nadere uiteenzetting gegeven van het 
uitgangspunt, dat omzetting van de 
huidige gehuwdenpensioenen op het 
nieuwe systeem op 1 januari 1985 
geen materiële gevolgen zal hebben. 
Uitgelegd wordt, dat op een later 
tijdstip - namelijk op het moment dat 
het zelfstandige recht op ouderdoms-
pensioen wordt geëffectueerd en dus 
niet in verband met de voornoemde 
omzetting - wel een wijziging kan 
optreden. 

Ik veroorloof mij u in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
ontwerp van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte, overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde, 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

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