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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Nr. W12.84.0208/19.4.31 

Bij Kabinetsmissiven van 24 april 
1984, nr. 64, en 14 mei 1984, nr. 59, 
heeft Uwe Majesteit, op voordracht 
van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, L. de 
Graaf, mede namens zijn ambtgenote, 
A. Kappeyne van de Coppello, bij de 
Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een wetsontwerp 
met memorie van toelichting tot 
nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet, de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten en de Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet 
(invoering gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de Algemene 
Ouderdomswet alsmede aanpassing 
van de overige volksverzekeringen). 

1. De Raad van State kan zich 
verenigen met de meeste hoofdlijnen 
van de door de bewindslieden 
gekozen oplossing voor de aanpassing 
van de AOW aan de «derde richtlijn» 
van de EEG (richtlijn nr. 79/7/EEG van 
19 december 1978 betreffende de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid). In dit 
ontwerp wordt voor elk der gehuwden 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 3 augustus 1984 

die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt 
een AOW-pensioen voorzien van 50% 
van het huidige gehuwdenpensioen, 
terwijl de ongehuwden 70% daarvan 
blijven ontvangen. 

2. De Raad voelt zich gedrongen bij 
enige passsages in het algemeen deel 
van de toelichting enkele kanttekenin-
gen te maken. 

Waar (op blz. 2) wordt geschreven 
dat het stelsel van sociale zekerheid ... 
«steeds meer geënt (zal) moeten zijn 
op een maatschappij van mensen die 
in beginsel ze'f zich verantwoordelijk 
weten voor hun eigen bestaan», zou 
het naar zijn mening passen niet elke 
verwijzing naarde verantwoordelijk-
heid voor de ander (solidariteit) 
achterwege te laten. 

Wanneer verder de bewindslieden 
(op blz. 17) ten aanzien van de nieuwe 
generatie op de arbeidsmarkt opmer-
ken «dat voor mannen en vrouwen 
zou moeten gelden, dat zij gehouden 
zijn allereerst uit eigen arbeid een 
voldoende inkomen te verwerven», 
dan merkt het college op dat deze 
schets van de kennelijk na te streven 
(«zou moeten gelden») toekomst vele 
vragen oproept. Deze vragen zijn 
vooreerst van algemene aard, maar zij 
staan ook in direct verband tot het 
wetsontwerp. Men zou uit het voren-
staande onder meer kunnen afleiden 

dat naar het oordeel van de bewinds-
lieden gestreefd moet worden naar 
een situatie in de toekomst waarin 
het verrichten van betaalde arbeid 
door de (jongere) levensgezel van een 
verzekerde van 65 jaar of ouder 
noodzakelijk wordt om zich van een 
bestaansminimum te verzekeren. 
Aangezien - naar het college aan-
neemt - een zodanig perspectief de 
bewindslieden niet voor ogen staat, 
ware deze passage te herschrijven. In 
ieder geval kan de Raad de wenselijk-
heid van een zodanig toekomstbeeld 
niet onderschrijven. 

3. De Raad ziet grote bezwaren 
tegen het inkomensafhankelijk maken 
( dit wil zeggen: afhankelijk van het 
inkomen van de echtgenoot) van de 
toeslag, die aan de pensioengerechtig-
de zal worden gegeven (om in termen 
van de wet te spreken): «voor zijn 
beneden 65-jarige echtgenoot». 

Naar het oordeel van de Raad is de 
argumentatie van de bewindslieden 
voor het inkomensafhankelijk maken 
van de toeslagen onvoldoende. Zo 
wordt door hen gewezen op de 
meerkosten die inkomensonafhankelij-
ke toeslagen mee zouden brengen, 
welke op 400 miljoen gulden (per jaar) 
worden geraamd, tegen 145 miljoen 
gulden (per jaar) bij de voorgestelde 
inkomensafhankelijke toeslagen. In de 
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toelichting (bladzijde 42) is hierbij 
echter geen rekening gehouden met 
het feit dat de voorstellen van de 
bewindslieden aan de premiekant, als 
gevolg van de voorgestelde verzelf-
standiging van de premieplicht, een 
voordeel van 500 miljoen gulden 
opleveren. In de adviesaanvrage aan 
de Sociale-Economische Raad (SER) 
had het kabinet (blz. 25) nog opgemerkt 
dat de meerkosten verbonden aan de 
diverse alternatieven (waaronder de 
inkomensonafhankelijke toeslag) 
opgevangen dienden te worden door 
de hogere premie-opbrengsten als 
gevolg van de verzelfstandiging van 
de premieheffing. Hierbij tekent het 
college nog aan dat, wanneer de 
toeslagen niet afhankelijk worden 
gesteld van het inkomen van de 
echtgenoot, de meeropbrengsten aan 
de premiekant meer dan volledig de 
meerkosten aan de uitkeringskant 
dekken. 

Op dezelfde bladzijde schilderen de 
bewindslieden onze tijd als een 
waarin, ter wille van het gezond 
maken van de economie en de 
werkgelegenheid, aan de beheersing 
van de uitgaven in de collectieve 
sector een absolute voorrang moet 
worden gegeven. De Raad meent dat, 
indien de in dit wetsvoorstel gekozen 
inkomenspolitieke benadering tot een 
- in het kader van de AOW - zo 
ingewikkelde constructie als die van 
inkomensafhankelijke toeslagen moet 
leiden, in ieder geval de daarbij 
passende premieverlaging moet 
worden doorgevoerd. Immers de 
«absolute voorrang» van een beheer-
sing der uitgaven in de collectieve 
sector moet zijn noodzakelijke 
complement vinden in de beheersing 
van de belasting- en premiedruk. 

Voorts hanteren de bewindslieden 
het argument dat de noodzaak 
ontbreekt om aan de gehuwde 
pensioengerechtigde, van wie de 
echtgenoot nog geen 65 jaar is, een 
toeslag van 50% van het huidige 
gehuwdenpensioen te verstrekken, 
indien de jongere partner een inkomen 
heeft. Het ontbreken van die noodzaak 
heeft op zichzelf beschouwd echter 
onvoldoende overtuigingskracht, nu 
bij de huidige AOW de gehuwde man 
een uitkering van 100% krijgt, ook als 
zijn beneden 65-jarige vrouw een 
eigen inkomen geniet en er nu en in 
de toekomst geen rekening wordt 
gehouden met de eigen inkomsten 
van de pensioengerechtigde. 

Het college wijst erop, dat het 
invoeren van inkomensafhankelijke 
toeslagen ook naar de mening van de 
bewindslieden een overgangsmaatre-
gel noodzakelijk maakt, waarbij de 

inkomenstoets voor degenen, die 
reeds een AOW-pensioen ontvangen, 
wordt uitgesloten. Hoezeer zulk een 
verschil in behandeling van «oude» 
en «nieuwe» gevallen soms ook 
geboden kan zijn, het lijkt toch 
verstandig zo mogelijk de situatie te 
vermijden, waarin men daartoe moet 
overgaan. 

Zoals ook door een deel van de SER 
naar voren is gebracht, is het bij een 
inkomensafhankelijk toeslagenstelsel 
verder onvermijdelijk dat betrekkelijk 
arbitraire keuzen worden gemaakt bij 
de bepaling van inkomenscategorieën, 
die wel of niet in aanmerking worden 
genomen, en bij de bepaling van de 
mate waarin het inkomen in mindering 
wordt gebracht op de toeslag. 

Hiermede hangt een aantal zeer 
ongunstige gevolgen van dit stelsel 
samen: in de eerste plaats de fraude-
gevoeligheid (die bij de AOW op deze 
manier eigenlijk voor het eerst 
optreedt), vervolgens een veel 
ingewikkelder wetgeving en een niet 
onbelangrijke verzwaring van de 
uitvoeringstaak. 

Dit laatste brengt ook extra kosten 
mee. Blijkens de adviesaanvrage aan 
de SER zullen de administratiekosten 
van de AOW (in 1980 ongeveer 80 
miljoen gulden) bij inkomensonafhan-
kelijke toeslagen met circa 10 miljoen 
gulden stijgen, doch een veelvoud 
van het bedrag van 80 miljoen gulden 
vergen bij de keuze voor inkomensaf-
hankelijke toeslagen (blz. 23 en 32). In 
dit verband wil de Raad nog opmerken 
dat in de toelichting (blz. 85) ondanks 
de keuze voor laatstgenoemd stelsel 
slechts met 10 miljoen gulden 
toeneming van administratiekosten 
wordt gerekend; het is dan ook 
noodzakelijk dat dit punt in de 
toelichting wordt opgehelderd. 

Het komt het college bovendien 
voor, dat het ingewikkelder maken 
van de regeling en de uitvoering 
ervan gevolgen zal hebben voor de 
tijd die nodig is om de gewijzigde 
regeling in werking te doen treden. 
Dit aspect heeft te meer belang, nu 
toch al de termijn dicht genaderd is 
waarop aan de «derde richtlijn» van 
de EEG moet zijn voldaan. Het college 
komt op dit punt nog terug. 

Voorts is, zoals nader zal worden 
uiteengezet, het inkomensafhankelijk 
maken van de toeslagen niet te 
verenigen met de wijze waarop de 
verzelfstandiging van de premiehef-
fing (met een aanzienlijke lastenverho-
ging voor de gehuwde tweeverdieners) 
in dit ontwerp is geregeld. 

Ook de hieronder nog te bespreken 
consequentie dat ervan zal worden 
afgezien om toeslagen te verlenen 

voor een echtgenoot, die in het 
buitenland woont, lijkt niet aanvaard-
baar. 

Onder de bezwaren tegen het 
inkomensafhankelijk maken van de 
toeslagen wil het college niet in de 
laatste plaats ook noemen de door 
velen (ook door de SER) begrijpelijker-
wijs verwachte negatieve invloed op 
de bereidheid van de jonger dan 
65-jarige partner om te blijven 
werken. Het ligt voor de hand aan te 
nemen dat deze «ontmoediging» om 
aan het arbeidsproces deel te nemen 
het sterkst zal werken wanneer de 
hoogte van de toeslag vergeleken met 
die van de beloning van de arbeid van 
wezenlijke betekenis is. Uit een 
oogpunt van emancipatie zou een 
dergelijke ontwikkeling te betreuren 
zijn, bovendien zou het kostenvoordeel 
van dit stelsel ten opzichte van een 
stelsel van inkomensonafhankelijke 
toeslagen hierdoor vermoedelijk gaan 
tegenvallen. 

Tenslotte zij nog vermeld dat het 
vraagstuk van de nodige aanpassing 
van de aanvullende pensioenregelin-
gen waarschijnlijk moeilijker zal zijn 
op te lossen, indien een stelsel van 
inkomensafhankelijke toeslagen zal 
worden ingevoerd. 

De Raad komt dan ook tot de 
conclusie dat de bewindslieden de 
keuze voor inkomensafhankelijke 
toeslagen zouden moeten heroverwe-
gen. 

4. Volgens het voorgestelde 
tweede lid van artikel 16 kan de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) de 
aan een gehuwde pensioengerechtigde 
toegekende toeslag betaalbaar stellen 
aan de echtgenoot. Het college is van 
oordeel dat hier niet een bevoegdheid 
van de SVB in het leven moet worden 
geroepen, maar een verplichting om 
op schriftelijk verzoek tot die afzonder-
lijke betaalbaarstelling over te gaan. 
Merkwaardig is het in dit verband dat 
in het overgangsartikel IX de afzonder-
lijke betaalbaarstelling zowel van het 
ouderdomspensioen zelf als van de 
toeslag, indien daarom schriftelijk 
wordt verzocht door een pensioenge-
rechtigde, imperatief is voorgeschre-
ven. Voor wat betreft de toeslag is het 
echter niet de echtgenoot die om de 
afzonderlijke betaalbaarstelling kan 
vragen, terwijl dit punt in artikel 16, 
tweede lid, in het midden is gelaten. 
Naar 's Raads oordeel ware in beide 
gevallen uitdrukkelijk ook aan de 
echtgenoot het recht te geven een 
zodanig verzoek te doen. Naar zijn 
mening brengt de verwezenlijking van 
het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW 
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dit noodzakelijkerwijze mee. Het 
college heeft er begrip voor dat er om 
praktische redenen van wordt afgezien 
bij de lopende gevallen de betaalbaar-
stelling van het gehuwdenpensioen of 
van de toeslag aan de gehuwde 
vrouw automatisch te laten plaatsvin-
den, en wel vanwege de grote 
hoeveelheid extra werkzaamheden 
die hiermee gemoeid zou zijn, en de 
tijdige invoering van de wet extra in 
gevaar zou kunnen brengen. Maar dit 
maakt het naar zijn mening wel 
noodzakelijk dat duidelijke en ruime 
voorlichting zal worden gegeven 
betreffende het recht van de betrokke-
nen om afzonderlijke betaalbaarstel-
ling te verlangen. De Raad dringt er 
dan ook op aan, dat het geven van 
deze voorlichting in de toelichting zal 
worden toegezegd. Overigens acht hij 
het wenselijk dat een aantal jaren na 
de invoering van de nieuwe regeling 
opnieuw zal worden bezien of tot 
automatische afzonderlijke betaalbaar-
stelling zal moeten worden overge-
gaan. 

5. De bewindslieden onderschrijven 
weliswaar het SER-standpunt dat 
verschillen tussen gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden bij de 
sociale zekerheid dienen te worden 
weggenomen, doch zij achten het 
vanwege de ingewikkeldheid van deze 
problematiek niet mogelijk om dit per 
1 januari 1985 te verwerkelijken (blz. 
21 en volgende van de toelichting). 

Aangezien deze problematiek ook 
op het terrein van andere sociale 
verzekeringswetten dan de AOW een 
rol speelt, dient dit vraagstuk blijkens 
de adviesaanvrage aan de SER van 17 
juli 1981 (blz. 67) in een bredere 
context aan een nadere studie te 
worden onderworpen. Het college 
tekent hier wel bij aan dat er in het 
onderhavige ontwerp ten aanzien van 
de premievrijstelling en de premiere-
ductieregeling wijzigingen worden 
voorgesteld die ook voor ongehuwd 
samenwonenden zullen gelden. 

Het valt te betreuren dat de gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden nog niet 
per 1 januari aanstaande kan worden 
ingevoerd. Elders uit de toelichting 
(blz. 91) blijkt evenwel dat dit in 1986 
zal plaatsvinden. Dit doet de vragen 
rijzen of dit haalbaar is gelet op de 
noodzakelijk geachte diepgaande 
studie en wanneer en door wie deze 
studie wordt begonnen en afgerond. 
Het verdient aanbeveling dat hierop in 
de toelichting nader wordt ingegaan. 
Tevens ware hierbij aan te geven 
wanneer de resultaten van de evaluatie 

van de per 1 januari 1984 verwezenlijke 
gelijke behandeling bij de loon- en 
inkomstenbelasting beschikbaar 
zullen zijn. 

In het voorgestelde artikel 1, derde 
lid, van de AOW wordt reeds de 
mogelijkheid geopend om - in de 
toekomst - bij algemene maatregel 
van bestuur ongehuwd samenwonen-
den voor de toepassing van deze wet 
als gehuwd te beschouwen. Naar het 
oordeel van de Raad gaat het hier om 
een materie van zo ingrijpende aard 
dat regeling door de formele wetgever 
geboden is. Indien niettemin het 
voorgestelde derde lid van artikel 1 
gehandhaafd blijft, dienen naar het 
oordeel van het college, aangezien 
thans vanwege de te verrichten studie 
nog geen inzicht kan worden gegeven 
in de voor de toepassing van de AOW 
te hanteren begrenzing van het begrip 
samenwonenden, in elk geval de 
uitgangspunten en hoofdlijnen van 
deze begrenzing bij de wet te worden 
geregeld, zodat de Staten-Generaal 
althans hierbij rechtstreeks worden 
betrokken. 

6. Bij de thans geldende regeling 
kan zich de situatie voordoen (artikel 
7, tweede lid, onder b, van de AOW) 
dat gehuwde uitkeringsgerechtigden 
beiden een AOW-pensioen ontvangen 
van 70%, namelijk ingeval zij na de 
toekenning van deze pensioenen met 
elkaar in het huwelijk zijn getreden. 
Als gevolg van het thans voorgestelde 
uitkeringssysteem zullen zij echter elk 
een AOW-pensioen van 50% gaan 
ontvangen. De SER heeft er in zijn 
advies (blz. 40) voor gepleit dat voor 
deze personen een overgangsmaatre-
gel zal worden getroffen op grond 
waarvan zij de hun toegekende 
AOW-uitkering behouden, zij het dat 
deze niet aan de loonontwikkeling 
wordt aangepast (dus wordt bevroren). 

De Raad onderschrijft dit standpunt, 
te meer nu volgens de toelichting (blz. 
132) als uitgangspunt bij de nieuwe 
systematiek in de AOW - welke in 
principe op alle pensioengerechtigden 
moet worden toegepast - als richt-
snoer wordt gehanteerd (en naar de 
mening van het college terecht) dat 
de betrokkenen door de wetswijziging 
geen nadeel mogen ondervinden. Het 
valt echter op dat voor de vorenver-
melde groep geen overgangsregeling 
is getroffen. De Raad dringt erop aan 
dat deze zal worden tot stand gebracht. 
Ter wil le van de wenselijke eenvoud 
van wetgeving en uitvoering lijkt het 
hem echter niet raadzaam tot een 
bevriezing van een 
deel der uitkeringen over je gaan. 

7. De voorgestelde wijziging van 
het uitkeringssysteem van de AOW 
zal niet automatisch doorwerken in de 
aanvullende pensioenregelingen; 
artikel XVI regelt dat «de inwerkingtre-
ding van deze wet als zodanig 
gedurende ten hoogste drie jaren niet 
(leidt) tot verhoging van de in guldens 
uitgedrukte aanspraken, rechten en 
verplichtingen ...». Over de betekenis 
van deze bepaling bestaat bij het 
college onduidelijkheid, te meer nu in 
de toelichting (blz. 64) wordt gesproken 
van een «opschorting van de gevolgen 
van inwerkingtreding van het onderha-
vige wetsontwerp ... gedurende in 
principe een periode van drie jaren». 
Het gebruik van het woord «opschor-
ten» kan de gedachte wekken dat het 
de bedoeling is de verhogingen na 
afloop van de periode, indien men het 
niet eens is kunnen worden over een 
aanpassing van een pensioenregeling, 
met terugwerkende kracht te laten 
uitbetalen. De Raad zou zich in een 
dergelijke regeling kunnen vinden, 
maar merkt op dat de tekst van artikel 
XVI anders lijkt te bepalen; hij dringt 
er daarom op aan de toelichting te 
verduidelijken. 

Bij het in werking treden van de 
AOW in 1957 is voor aanpassing van 
de pensioenregeling een termijn van 
twee jaren gesteld (artikel 61 AOW). 
Dit doet bij het college de vraag 
opkomen of de thans voorgestelde 
termijn van drie jaren met een 
verlengingsmogelijkheid niet zou 
kunnen worden verkort, zeker als 
inkomensonafhankelijke toeslagen 
zouden worden ingevoerd. Overigens 
acht de Raad het niet juist dat de 
bevoegdheid om de termijn van drie 
jaren te verlengen aan de minister (na 
overleg met de Stichting van de 
Arbeid) wordt gegeven. Het lijkt hem 
noodzakelijk - waar het hier gaat om 
aantasting van verkregen rechten -
dat verlenging alleen bij formele wet 
kan geschieden. 

In dit verband wijst het college op 
de noodzaak tot aanpassing van de 
wettelijke pensioenregelingen voor 
het overheidspersoneel aan het 
gewijzigde uitkeringssysteem van de 
AOW. In de toelichting ware te 
vermelden op welke termijn een 
wetsontwerp ter zake kan worden 
verwacht. 

8. Ter uitvoering van de in de 
«derde richtlijn» vervatte verplichtin-
gen en in verband met de nieuwe 
uitkeringsstructuur wordt voorgesteld 
over te gaan tot volledig verzelfstsn-
digde premieheffing voor gehuwden. 
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Het ligt in de bedoeling de huidige 
premie-inkomensgrens te handhaven. 
Voor gehuwden vervalt dus de 
toetsing van het gezamenlijk inkomen 
aan de premie-inkomensgrens. De 
Raad is van oordeel dat terecht wordt 
overgegaan tot verzelfstandiging van 
de premieheffing, maar dat de wijze 
waarop dit geschiedt toch aanleiding 
geeft tot het maken van opmerkingen. 

In de eerste plaats wil hij erop 
wijzen datereen zekere discongruentie 
is tussen de effecten van verzelfstan-
diging die plaatsvinden aan de kant 
van de premieheffing - welke volledig 
is - en die aan de uitkeringskant die 
beperkt zijn, onder meer doordat de 
toeslagen voor de jonger dan 65-jarige 
partner in het systeem van de bewinds-
lieden inkomensafhankelijk worden 
gemaakt. Bij een stelsel van inkomens-
afhankelijke toeslagen past naar 
's Raads oordeel dus niet de voorge-
stelde volledige verzelfstandiging 
aan de premiekant. 

9. Vervolgens zij erop gewezen, dat 
er voor de meeste gehuwde tweever-
dieners ook overigens aan de uitke-
ringskant weinig verandert. Het 
huidige AOW-pensioen van 100% 
wordt immers gesplitst in twee 
basisuitkeringen van 50%. Voor de 
gehuwde vrouwen, die ouder zijn dan 
hun man, ontstaat wel eerder recht op 
een basisuitkering. Het wil het college 
voorkomen dat de extra kosten van 
deze beperkte uitbreiding van rechten 
(blijkens de tabel op bladzijde 37 van 
het SER advies te ramen op ongeveer 
200 mil joen gulden per jaar) op 
zichzelf beschouwd eerder ten laste 
van alle verzekerden dan uitsluitend 
ten laste van de gehuwde tweeverdie-
ners zouden moeten komen. 

De extra lasten voor de gehuwde 
tweeverdieners zijn niet gering. De 
premie AOW/AWW wordt voor hen 
maximaal tweemaal zo hoog als 
thans. Uit de tabellen op bladzijde 81 
van de toelichting blijkt dat in percen-
ten van het netto-inkomen van 
gehuwde tweeverdieners de extra last 
voor hen kan oplopen tot 4,4%. De 
bewindslieden wijzen er wel op 
(toelichting, bladzijde 83) dat een en 
ander niet los mag worden gezien van 
de maatregelen die het kabinet in de 
fiscale sfeer per 1 januari 1985 voor 
de tweeverdieners van plan is te 
treffen. Bij de inhoud van die fiscale 
maatregelen zal rekening worden 
gehouden met de effecten van de 
verzelfstandiging van de premiehef-
f ing. De toelichting zwijgt echter over 
de mate waarin hiermee rekening zal 
worden gehouden. Het college zou 
het op prijs stellen wanneer daarvan 

alsnog een - zij het slechts globale -
aanduiding zal worden gegeven. Uit 
de onlangs bekend gemaakte uitgangs-
punten (Staatscourant van 1 juni 
1984, nr. 106) voor het wetsontwerp 
derde fase tweeverdieners blijkt, dat 
gehuwde tweeverdieners als gevolg 
uitsluitend van de voorgenomen 
fiscale maatregelen per 1 januari 1985 
een negatief inkomenseffect zullen 
hebben van maximum 1,7% van het 
besteedbaar inkomen (bij 2x modaal) 
en van maximum 0,2% bij 3 en 4x 
modaal. 

De kwestie spitst zich toe op de 
verdubbeling van de premie-inko-
mensgrens voor de gehuwde tweever-
dieners. De vraag is of hierbij niet een 
zekere matiging wenselijk is. In dit 
verband moge erop worden gewezen 
dat bij de totstandkoming van de 
AOW destijds ten aanzien van de 
premie-inkomensgrens is opgemerkt 
(kamerstukken II, 1954-1955, 4009, nr. 
3, blz. 37) dat het ontstaan van een te 
sterke wanverhouding tussen betaalde 
premie enerzijds en uitkering ander-
zijds voorkomen moet worden. De 
Raad beveelt de bewindslieden aan te 
overwegen of niet een zodanige 
beperking van de verdubbeling der 
premie-inkomensgrens voor de 
gehuwde tweeverdieners zou kunnen 
worden ingevoerd, dat rekening zou 
worden gehouden met de redelijkheid 
van het standpunt dat alle verzekerden 
bijdragen in een deel van de lasten 
van de voorgestelde wijziging van de 
AOW. De kosten daarvan zouden dan 
moeten worden bestreden uit een 
lichte verhoging van de algemene 
premie. Hierbij zij nog aangetekend 
dat ook de grote meerderheid van de 
SER aangedrongen heeft op compen-
serende maatregelen, al was men het 
onderling niet eens over de aard en 
de omvang daarvan. 

Het college is van mening, dat 
mochten de bewindslieden geen 
matiging van de verhoging der 
premie-inkomensgrens voor gehuw-
den tweeverdieners wil len tot stand 
brengen, er reden aanwezig kan 
worden geacht om een overgangsre-
geling te treffen, die de aan de 
verzelfstandiging van de premiehef-
fing verbonden lasten voor gehuwde 
tweeverdieners tijdelijk zouden 
beperken. 

10. De financiële gevolgen voor de 
zelfstandigen onder de gehuwde 
tweeverdieners zijn nog aanzienlijk 
omvangrijker dan die voor de loontrek-
kenden onder hen, omdat zij ook de 
zogenaamde opslagpremie (voor 
AKW, AWBZ en AAW) moeten gaan 
betalen. Dientengevolge kan voor hen 

het negatieve effect van de verzelfstan-
diging van de premieheffing in 
percenten van het netto gezinsinko-
men oplopen tot 8%. Het college acht 
het juist, dat de bewindslieden voor 
deze extra-lasten een fiscale compen-
satie in het vooruitzicht stellen, 
waarvoor een bedrag van 80 miljoen 
gulden beschikbaar is. Hij dringt er 
echter op aan dat in de toelichting 
wordt aangegeven hoe groot de 
verzachting van het additionele 
negatieve inkomenseffect als gevolg 
van deze compensatie zal zijn. De 
beantwoording van deze vraag is 
vooral van belang, omdat in de 
toelichting (blz. 83) slechts wordt 
gezegd dat de additionele inkomensef-
fecten voor zelfstandigen als gevolg 
van de extra opslagpremies «belang-
rijk (zullen) worden gemitigeerd». Een 
volledige compensatie lijkt hier op zijn 
plaats. In dit verband zij gewezen op 
het feit dat de opbrengst van de voor 
dit doel voorziene maatregel - overhe-
veling van de kosten van de premie-
vrijstellings- en premiereductierege-
ling van de rijksbegroting naar de 
premiebetalers - ongeveer 100 
mil joen gulden bedraagt. Overigens 
bepleit het college dat in de toelichting 
niet wordt voorbijgegaan aan de 
argumenten die er destijds (kamerstuk-
ken II, 1954-1955, 4009, nr. 3, blz. 41) 
toe hebben geleid de kosten van de 
premievrijstellings- en premiereductie-
regeling ten laste van het Rijk te 
brengen. 

11. In de toelichting wordt vermeld 
(blz. 84) dat de bewindslieden het 
gewenst achten om de sinds 1982 
toegepaste tijdelijke verhoging van de 
premie-inkomensgrens met f7000 in 
dit wetsontwerp te vervangen door 
een definitieve verhoging met f7000. 
Het is niet duidelijk op welke wijze 
hieraan in dit wetsvoorstel uitvoering 
is gegeven. Artikel 26, vijfde lid, jo 
artikel 27, vijfde lid, van de AOW 
wordt op dit punt namelijk niet 
aangepast. Het college dringt aan op 
verduideli jking van de toelichting en 
zonodig op aanvulling van het 
wetsontwerp. Bovendien acht het 
college het noodzakelijk dat het 
blijvend maken van deze tijdelijke 
verhoging in de toelichting wordt 
gemotiveerd. 

12. Blijkens de toelichting (blz. 76 
en 77) achten de bewindslieden het 
wenselijk dat bij de regeling voor 
premievrijstell ing en -reductie de 
grenzen voor vrijstelling en reductie 
zodanig zijn, dat deze voor tweeverdie-
ners gezamenlijk niet hoger kunnen 
zijn dan voor een alleenverdiener. 
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Daartoe behoeft de systematiek van 
de reductiegrens, welke verschilt van 
die van de vrijstellingsgrens, aanpas-
sing. De bewindslieden wil len hiermee 
vermijden dat in een systeem van 
zelfstandige premieheffing tweever-
dieners, anders dan alleenverdieners, 
tweemaal in aanmerking kunnen 
komen voor toepassing van deze 
regeling. 

Naar het oordeel van de Raad staat 
de voorgestelde aanpassing op 
gespannen voet met het voorgestelde 
stelsel van zelfstandige premieheffing. 
In dit stelsel geschiedt de premiehef-
f ing immers over het individuele 
premieplichtig inkomen volgens een 
gelijk percentage en tot een voor 
ieder gelijke premie-inkomensgrens. 
Dientengevolge gaan gehuwde 
tweeverdieners maximaal tweemaal 
zoveel premie betalen als gehuwde 
alleenverdieners. Een logische 
consequentie van dit stelsel zou zijn 
dat ook de premievrijstellings- en 
premiereductiestrook voor de daar-
voor in aanmerking komende perso-
nen dezelfde is, dus ongeacht of het 
een alleenverdiener of een tweeverdie-
ner betreft. 

De bewindslieden stellen voorts dat 
binnen het beleid om te komen tot 
een terugdringen van de omvang van 
de collectieve sector ook de ruimte 
voor een in zichzelf niet noodzakelijke 
uitbreiding zou ontbreken. 

Het college merkt op dat het 
ontbreken van de voor een dergelijke 
«uitbreiding» noodzakelijke ombuigin-
gen in dit verband weinig overtuigend 
klinkt gezien de extra premie-op-
brengst voor de AOW/AWW van 500 
miljoen gulden als gevolg van dit 
wetsvoorstel. Het batig saldo van het 
wetsontwerp bedraagt (volgens de 
tabel op blz. 85 van de toelichting) 438 
mil joen gulden per jaar, indien de 
toeslagen inkomensafhankelijk zijn 
conform het voorstel van de bewinds-
lieden, en 183 miljoen gulden per jaar, 
indien de toeslagen inkomensonafhan-
kelijk worden gemaakt, zoals door het 
college wordt nodig geacht. 

De Raad acht het dan ook onjuist 
om over te gaan tot een wijziging van 
de regeling voor premievrijstelling en 
premiereductie voor tweeverdieners. 
Hij tekent hierbij wel aan dat de extra 
lasten hiervan zouden moeten 
worden meegewogen bij de hiervoor 
aan de orde gestelde gedachte om 
matiging van de stijging der premie-
lasten voor de gehuwde tweeverdie-
ners te overwegen. 

Naar de mening van het college is 
het voorts noodzakelijk dat artikel 34 
AOW in technisch opzicht wordt 

aangepast, nu artikel 32 AOW - waar-
naar in artikel 34 wordt verwezen -
vervalt en de niet-ingevorderde 
premie ex artikel 31 niet langer, in 
tegenstelling tot wat in de tekst van 
artikel 34 staat, ten laste van het Rijk 
komt. 

13. Het college wil er nog op wijzen 
dat verscheidene (niet in de toelichting 
genoemde) uitvoeringsmaatregelen 
van de sociale verzekeringswetten, 
die op grond van het ontwerp zullen 
worden gewijzigd, zelf ook zullen 
moeten worden aangepast. Wat de 
AOW betreft denk hij bij voorbeeld 
aan het koninklijk besluit van 18 
december 1956 (Stb. 627), het konink-
lijk besluit van 20 december 1956 
(Stb. 628), het koninklijk besluit van 19 
oktober 1970 (Stb. 557) en het konink-
lijk besluit van 22 december 1971 
(Stb. 798). 

Overigens vraagt het college zich 
- nu het ti jdstip van de indiening van 
het ontwerp ten gevolge van diverse 
oorzaken is vertraagd - af of het wel 
mogelijk zal zijn de voorgestelde 
invoeringsdatum van het onderhavige 
voorstel (1 januari 1985) te halen; dit 
niet zozeer gelet op genoemde nog te 
verrichten wetgevende arbeid, maar 
vooral op de nog door de uitvoerings-
organen te verrichten voorbereidende 
werkzaamheden. Hierbij zij aangete-
kent dat de invoering van inkomensaf-
hankelijke toeslagen de omvang van 
deze laatste werkzaamheden in 
belangrijke mate ongunstig zal 
beïnvloeden. De datum waarop de 
uitvoeringstermijn van de «derde 
richtlijn» van de EEG is verstreken, 22 
december 1984, ligt echter vast. Op 
die datum treedt een toestand in, 
waarbij van de Nederlandse rechter 
verlangd kan worden dat hij de alsdan 
geldende wetgeving, welke betrekking 
heeft op de uitvoering van de bepalin-
gen van de richtlijn, toetst aan die 
bepalingen. Wanneer hij deze wetge-
ving (eventueel na het inroepen van 
een prejudiciële beslissing van het 
Europese Hof van Justitie) in strijd 
met deze bepalingen acht, zal hij haar 
buiten toepassing moeten laten. Niet 
uitgesloten is ook dat hij in bepaalde 
gevallen specifieke aanspraken op 
gelijke behandeling zal moeten 
honoreren, wanneer de evengenoenv 
de bepalingen zich in een gegeven 
casuspositie daartoe lenen, dit wil 
zeggen voldoen aan de gebruikelijke 
voorwaarden voor rechtstreekse 
werking, zoals deze in de jurisprudentie 
zijn neergelegd. 

Een dergelijke toestand is uit het 
oogpunt van rechtszekerheid hoogst 

onbevredigend. Bovendien bergen 
incidentele rechterlijke uitspraken van 
bovengenoemde strekking het risico 
in zich van onoverzienbare financiële 
consequenties en kunnen zij het 
evenwichtig functioneren van het 
sociale zekerheidsstelsel ernstig 
verstoren. 

Naar 's Raads mening is in het 
bovenstaande een klemmend argu-
ment gelegen om de invoeringsdatum 
van het ontwerp op een zo kort 
mogelijk tijdstip na 22 december 1984 
te blijven vaststellen en de omvang 
van de noodzkelijke voorbereidende 
werkzaamheden voor de uitvoerings-
organen met het oog hierop zoveel 
mogelijk te beperken. 

Artikelsgewijze opmerkingen 

14. Artikel I, onderdeel C 

Op grond van artikel 6, derde lid, 
van de AOW is bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur een 
beperking van de kring van verzeker-
den mogelijk ten aanzien van bepaalde 
opgesomde categorieën personen. 
Volgens de toelichting (blz. 93) is deze 
opsomming in dit artikellid nimmer 
limitatief geweest; zij zou slechts 
bedoeld zijn om enige voorbeelden te 
geven. In de toelichting wordt echter 
niet vermeld op grond waarvan mag 
worden aangenomen dat de opsom-
ming niet limitatief is. In de memorie 
van toelichting bij de totstandkoming 
van de AOW (kamerstukken II, 
1954-1955, 4009, nr. 3, blz. 54 en 55) 
staat niet vermeld dat de hierbedoelde 
opsomming enuntiatief is. De tekst 
van het artikel biedt ook geen aankno-
pingspunt voor deze uitleg. In dit 
verband zij nog opgemerkt dat de 
opsomming ter zake in de AAW 
(artikel 4, derde lid), welk artikel 
gelijkluidend is aan de AOW, limitatief 
is. Dit blijkt ook uit het koninklijk 
besluit van 19 oktober 1976 (Stb. 557) 
(nota van toelichting, blz. 6, bovenaan). 

In de toelichting wordt niet vermeld 
waarom het wenselijk wordt geacht 
om de uitgangspunten van (onder 
meer) de beperking van de kring van 
verzekerden bij algemene maatregel 
van bestuur vast te leggen en niet in 
de wet. Het college meent dat dit in 
de wet zelf moet geschieden. In ieder 
geval wordt aanbevolen om in de 
toelichting aan te geven aan welke 
uitgangspunten en groepen van 
personen wordt gedacht. 

Het advies van de Sociale Verzeke-
ringsraad over de algehele herziening 
van bovengenoemd koninkrijk besluit 
werd volgens de toelichting omstreeks 
1 juli 1984 verwacht (bladzijde 93). 
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Deze datum is intussen verstreken. Is 
het college goed ingelicht, dan is dit 
advies niet op korte termijn te verwach-
ten. De vraag is of het dan niet 
prematuur is reeds thans een wetswij-
ziging als vorenbedoeld tot stand te 
brengen. 

De buiten het Rijk verblijf houdende 
Nederlander, die in dienstbetrekking 
staat tot een Nederlands publiekrech-
telijk rechtspersoon, alsmede zijn 
echtgenote en de kinderen worden op 
grond van artikel 3, vierde lid, van de 
AOW geacht binnen het Rijk te 
wonen. Dientengevolge is deze groep 
verzekerd voor de AOW (artikel 2 jo 
6). Voorgesteld wordt om artikel 3, 
vierde lid, te schrappen. Volgens de 
toelichting (blz. 94) zal deze groep 
personen in de algemene maatregel 
van bestuur op grond van artikel 6 
worden opgenomen en uit dien 
hoofde verzekerd blijven (dus in de 
vorm van een uitbreiding van de kring 
van verzekerden). Voor de andere 
volksverzekeringen worden soortgelij-
ke wijzigingen voorgesteld (voor de 
AWW in artikel IIB, voor de AKW in 
artikel IIIB, voor de AWBZ in artikel 
IVB en voor de AAW in artikel VB). Uit 
het voorgaande blijkt dat de positie 
van deze groep niet langer wordt 
vastgelegd in de wet, doch bij algeme-
ne maatregel van bestuur en dat de 
constructie voor het beschouwd 
worden als verzekerde ook een 
verandering ondergaat. Het college 
wijst erop dat het bepaalde in het 
(hieronder nader te bespreken) artikel 
7a, tweede lid (nieuw), te zamen met 
de nieuwe constructie dan meebrengt 
dat geen recht op de toeslag bestaat, 
indien de echtgenoot van de gehuwde 
pensioengerechtigde geen ingezetene 
is. Deze consequentie acht het college 
onwenselijk, zij wordt overigens ook 
niet gemotiveerd. Aanbevolen wordt 
de bestaande regeling in de volksver-
zekeringen te handhaven indien 
artikel 7a, tweede lid, (nieuw) zou 
worden gehandhaafd. 

15. Artikel I, onderdeel G 

Op grond van het voorgestelde 
artikel 7a, tweede lid, van de AOW 
bestaat geen recht op de toeslag, 
indien de echtgenoot van de gehuwde 
pensioengerechtigde geen ingezetene 
is. In de toelichting (blz. 96 en 97) 
wordt uiteengezet waarom een 
toeslag in dergelijke gevallen niet 
wenselijk is (praktische bezwaren met 
betrekking tot de verificatie van 
buitenlandse inkomensgegevens, 
vergelijking met de ABW). Het college 
wijst erop dat als gevolg van deze 

bepaling het in de toekomst voor 
bejaarden, die een beneden 65-jarige 
echtgenoot hebben en geen of weinig 
andere inkomsten genieten, praktisch 
onmogelijk wordt gemaakt om zich in 
het buitenland te vestigen of gevestigd 
te blijven dan wel (indien de uitvoe-
ringspraktijk van de ABW richtsnoer 
zou zijn) zich gedurende langere ti jd 
dan een normale vakantieperiode in 
het buitenland op te houden (bijvoor-
beeld bij het «overwinteren» van deze 
groep pensioengerechtigden in 
zonniger streken). De Raad is van 
mening dat deze consequentie (die 
overigens in de toelichting niet is 
vermeld) een zeer ongelukkige is. Hij 
ziet hierin een extra argument om de 
invoering van inkomensafhankelijke 
toeslagen te heroverwegen. Het is 
overigens duidelijk dat er aan deze 
bepaling geen behoefte bestaat, 
indien tot inkomensonafhankelijke 
toeslagen zal worden besloten. Wat 
de landen van de EEG betreft zal, zo 
meent het college, in elk geval ook 
nog aandacht moeten worden 
gegeven aan de vraag of dit voorge-
stelde artikellid niet leidt tot verboden 
discriminatie. 

In de toelichting wordt ook in het 
geheel geen melding gemaakt van de 
in het onderhavige artikellid voorge-
stelde bevoegdheid van de minister 
om in door hem aan te wijzen gevallen 
op de bepaling van dit artikellid 
uitzonderingen te maken. Het is niet 
duidelijk waarom deze bevoegdheid 
in het leven wordt geroepen, aan 
welke gevallen hierbij wordt gedacht 
en hoe een en ander is te ri jmen met 
de in de toelichting naar voren 
gebrachte bezwaren tegen toekenning 
van een toeslag voor de echtgenoten, 
die geen ingezetene zijn. 

Ziet het college het goed, dan zal de 
voorgestelde uitsluiting van het recht 
op toeslag, indien de echtgenoot geen 
ingezetene is, ook gelden voor de 
lopende gevallen. Het overgangsartikel 
VII, eerste lid, onder b, spreekt 
immers van: «... een bruto-toeslag, 
bedoeld in artikel 7a, in verbinding 
met. . .». De Raad zou zulks in strijd 
achten met het door de bewindslieden 
gekozen uitgangspunt (toelichting, 
blz. 54, 57 en 132) dat de reeds 
gepensioneerden door de wetswijzi-
ging geen nadeel mogen ondervinden 
en daarom niet aanvaardbaar. 

16. Artikel I, onderdeel J, onder 3 

Op grond van het huidige artikel 10, 
vijfde l id, van de AOW dient de 
minister bij de vaststelling van de 
aldaar bedoelde regelen de SVB te 

horen. In het hiermee corresponderen-
de artikel 10, derde l id, van de AOW 
(nieuw) ontbreekt die verplichting. In 
de toelichting wordt hierop echter niet 
ingegaan. Het college acht het 
wenselijk de verplichting tot het horen 
van de SVB alsnog in deze bepaling 
op te nemen. 

17. Artikel I, onderdeel M 

Volgens de toelichting (blz. 107/108) 
heeft artikel 15 van de AOW geen 
betrekking op nog verschuldigd 
ouderdomspensioen over voor het 
overlijden gelegen ti jdvakken; dit in 
afwijking van een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep van 29 
december 1959, RSV 1960/22. In deze 
uitspraak is bepaald dat «artikel 15 
niet alleen ziet op een betaling van 
het pensioen over de ti jd na het 
overlijden van de verzekerde, maar 
eveneens op de betaling van het aan 
de verzekerde over de tijd voor diens 
overlijden nog niet uitbetaalde 
pensioen». Voorts is in deze uitspraak 
bepaald dat artikel 15 «een eigen 
regeling behelst met terzijdestelling 
van de gewone burgerrechtelijke 
bepalingen betreffende het erfrecht». 

De uitleg van artikel 15 in de 
toelichting strookt, zoals ook in de 
toelichting zelf wordt vermeld, niet 
met de uitleg die de Centrale Raad 
van Beroep aan dit artikel heeft 
gegeven. Naar het voorkomt, is het 
noodzakelijk gelet op de bovenbedoel-
de uitspraak de blijkens de toelichting 
door de bewindslieden wenselijk 
geachte uitleg in de tekst van de wet 
zelf tot uitdrukking te brengen. 

In de toelichting ware te vermelden 
waarom - in tegenstelling tot met 
name artikel 44, vierde lid, van de 
AAW, artikel 53, vierde lid, van de 
WAO en artikel 35, vierde lid, van de 
ZW - in het voorgestelde artikel 15, 
tweede lid, van de AOW en artikel 29, 
tweede lid, van de AWW de zinsnede: 
«of ingevolge het eerste lid wordt 
uitbetaald» is opgenomen. Indien er 
geen rechthebbenden zijn als bedoeld 
in het eerste lid, kan toch ook niet aan 
hen zijn uitbetaald, zo meent het 
college. 

Op grond van het voorgestelde 
artikel 15, derde lid, van de AOW valt 
de toeslag buiten de overlijdensuitke-
r ing; het gaat bij gehuwden dus om 
een overlijdensuitkering van 50% 
(thans: 100%). Volgens de toelichting 
(blz. 107) is hiervoor geen aanleiding, 
nu na het overli jden de langstlevende 
echtgenoot in de meeste gevallen een 
eigen ongehuwden-pensioen of een 
A.W.W.-pensioen ontvangt. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 515, B-C 6 



Opgemerkt zij, dat deze redenering 
niet opgaat voor de gevallen waarin 
de langstlevende echtgenoot niet in 
aanmerking komt voor een AOW/ 
AWW-uitkering (met name de weduw-
naar jonger dan 65 jaar). 

18. Artikel I, onderdelen O en P 

A. Volgens de toelichting (blz. 108) 
wordt onder degene aan wie het 
ouderdomspensioen is toegekend 
tevens de langstlevende echtgenoot 
begrepen, zodat een aparte vermelding 
in de artikelen 17 en 18 van de AOW 
niet langer noodzakelijk is. 

De vraag rijst of een dergelijke 
uitleg juist is. Artikel 15, eerste lid, 
van de AOW spreekt slechts van het 
«uitbetalen» van het ouderdoms-
pensioen aan de langstlevende 
echtgenoot na het overlijden van 
degene, aan wie het is toegekend. 
Daarbij komt dat ook in de overgangs-
bepaling (artikel XI) ter zake wordt 
gesproken van «een recht op doorbe-
taling van het ouderdomspensioen». 

Gelet op het voorgaande lijkt het in 
de toelichting ter zake vermelde 
standpunt onvoldoende steun te 
vinden in de wet zelf. 

Voorts rijst de vraag of bij een 
consequente toepassing van de in de 
toelichting neergelegde visie ook de 
andere, in artikel 15, eerste lid, 
genoemde personen (bij voorbeeld de 
minderjarige kinderen) begrepen 
moeten worden onder degene aan 
wie het ouderdomspensioen is 
toegekend; deze personen worden 
echter in de toelichting niet genoemd. 

19. Artikel I, onderdeel P 

De vraag rijst waarom in het 
voorgestelde artikel 18 van de AOW 
uitsluitend wordt verwezen naar 
artikel 15, tweede lid, van deze wet, 
terwijl in het corresponderende artikel 
33 van de AWW zowel naar het eerste 
als het tweede lid van artikel 29 van 
die wet wordt verwezen. Uit een 
oogpunt van harmonisatie van 
wetgeving (men vergelijke ook de 
corresponderende artikelen 46 van de 
AAW, 55 van de WAO en 41 van de 
ZW) verdient het aanbeveling om ook 
in artikel 18 van de AOW naar het 
gehele artikel 15 te verwijzen. 

20. Artikel I, onderdeel Q, en artikel 
II, onderdeel CC 

In het voorgestelde artikel 20 van de 
AOW worden in het tweede lid, letter 
a, en in het derde lid, onder a, thans 
ook de personen ex artikel 15, tweede 
lid, opgenomen; anaerzijds komen de 

organen, maar niet de personen ex 
artikel 17 er in voor. Hetzelfde geldt 
voor het nieuwe artikel 37 van de 
AOW en het nieuwe artikel 49 van de 
AWW. De eerstbedoelde uitbreiding 
lijkt, gezien de aard van het onderwerp 
en gezien de overeenkomstige 
artikelen in andere sociale verzeke-
ringswetten (met name artikel 48 jo 78 
AAW en artikel 58 jo 80 WAO) 
logisch. Dit lijkt niet het geval ten 
aanzien van de bovenbedoelde 
beperking (de personen ex artikel 17), 
welke ook niet wordt toegelicht. In 
artikel 48 jo 78 van de AAW en artikel 
57 jo 80 van de WAO wordt deze 
groep daarentegen wèl genoemd. 
Gelet op de terminologie in artikel 17 
lijkt het voorts wenselijk dat in de 
artikelen 20 en 37 het woord «orgaan» 
ex artikel 17 telkens wordt vervangen 
door: instelling. 

21. Artikel I, onderdeel S 

Op grond van artikel 22b, achtste 
lid, van de AOW wordt in de gevallen, 
dat op het ouderdomspensioen 
genoemd in artikel 8, zesde lid, met 
toepassing van artikel 10 een korting 
wordt toegepast, een evenredige 
korting toegepast op de in het nieuwe 
zevende lid genoemde bruto-vakantie-
uitkering. 

In het nieuwe zevende lid zijn thans 
ook de bruto-vakantie-uitkeringen 
opgenomen voor gehuwden van wie 
het pensioen is aangevuld met een 
toeslag. Daarom.dient, naar het 
voorkomt, mede het achtste lid te 
worden aangepast in die zin dat ook 
een evenredige korting wordt toege-
past, indien met toepassing van 
artikel 10 een korting op de in artikel 
8a bedoelde toeslag plaatsvindt. 

22. Artikel I, onderdeel II 

In het voorgestelde artikel 60 van de 
AOW worden de onderdelen 2e, 3e, 
4e en 5e van het huidige eerste lid 
van dit artikel niet langer opgenomen; 
het 1e onderdeel van dit lid blijft 
gehandhaafd, zij het dat deze bepaling 
zowel voor inbouwregelingen als voor 
franchiseregelingen gaat gelden 
(toelichting, blz. 122 en volgende). 
Hiermee wordt volgens de toelichting 
bereikt dat aangesloten wordt bij de 
praktijk, zoals die in de loop der jaren 
is gegroeid. De bovenvermelde 
onderdelen 2e tot en met 5e zijn niet 
van toepassing op de in de jaren 
zestig ontstane franchiseregelingen, 
terwijl het overgrote deel van de 
pensioenregelingen thans gebaseerd 
is op een franchisestelsel. Het bepaalde 
in artikel 60 is hierdoor en door het 

inmiddels sterk gestegen niveau van 
de aanvullende pensioenregelingen 
op dit punt tot een dode letter gewor-
den, te meer nu inbouwregelingen 
zonder enige wettelijke belemmerin-
gen kunnen worden omgevormd tot 
franchiseregelingen (blz. 123). 

Voor een goed begrip van de 
kwestie lijkt het nuttig dat in de 
toelichting wordt vermeld welk deel 
de franchiseregelingen uitmaken van 
de pensioenregelingen en om hoeveel 
deelnemers het hierbij gaat. 

Overigens zij nog opgemerkt dat uit 
de toelichting niet blijkt dat het 
voornemen tot bovenbedoelde 
wijziging van artikel 60 is voorgelegd 
aan de SER. 

23. Artikel II, onderdeel R 

Ten aanzien van de tekst van het 
voorgestelde artikel 49 van de AWW 
zij opgemerkt dat de zinsnede «de 
instelling, waaraan ingevolge artikel 
31 of artikel 32 pensioen of uitkering 
wordt uitbetaald» te eng lijkt geformu-
leerd, aangezien het bij deze artikelen 
ook om een uitbetaling aan personen 
kan gaan. 

24. Artikel V, onderdeel G 

Naar het voorkomt dient het 
bepaalde in artikel 36, tweede lid, 
(nieuw) van de AAW ook te gelden 
voor de arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring. 

25. Artikel XV 

Het bepaalde in het tweede lid van 
artikel XV is volgens de toelichting 
(blz. 144) nodig om rekening te 
kunnen houden met een eventuele 
herziening van de in artikel 60a AOW 
en 21a AWW genoemde bedragen als 
gevolg van een herziening van het 
minimumloon per 1 juli 1984. Een 
dergelijke bepaling lijkt de Raad 
evenwel niet nodig, nu bij de Wet van 
22 december 1983 (Stb. 674) is 
bepaald dat de bedragen van het 
minimumloon per 1 juli 1984 niet 
worden herzien. Dit zou anders 
worden indien de invoering van het 
onderhavige wetsontwerp na 1 
januari 1985 zou plaats vinden, omdat 
de bepaling dan kan gelden voor een 
eventuele herziening van eerderge-
noemde bedragen per 1 januari 1985. 

Bij het eerste lid van artikel XV 
tekent het college aan, dat het naar 
zijn mening niet aanvaardbaar is, 
indien als gevolg van deze bepaling 
met terugwerkende kracht een 
correctie in nadelige zin zou kunnen 
plaatsvinden van de rechten op 
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vakantie-uitkering opgebouwd over 
de dan verstreken periode van 1 mei 
1984 tot en met 31 december 1984. 

26. Artikel XVII 

Op grond van artikel XVII blijft de 
anticumulatiebepaling van artikel 30 
AWW gehandhaafd voor de over-
gangsgevallen bedoeld in artikel XI 
(betreffende de uitbetaling van 
ouderdomspensioen en vakantie-uit-
kering na overlijden). De vraag rijst 
waarom niet een soortgelijke bepaling 
als in artikel XVII is opgenomen ten 
aanzien van artikel 36 van de AAW; 
dit artikel bevat immers ook een 
anticumulatiebepaling bij samenloop 
met een uitbetaling van ouderdoms-
pensioen en vakantie-uitkering na 
overlijden. 

27. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp niette 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal dan nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies nr. 
W12 84.0208/19 4 31 van de Raad van 
State van 3 augustus 1984 

Artikelen 

- In artikel I, onderdeel A, onder 1, 
ware «Onze Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid» te 
vervangen door: Onze Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Zo ook in artikel II, onderdeel A (punt 
121 van de Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek). 

- In het voorgestelde artikel 8a van 
de AOW wordt in het eerste en derde 
lid gesproken van «indien en zolang», 
terwijl in het tweede lid wordt gespro-
ken van: indien. Het is wenselijk dat 
ter zake in genoemde leden dezelfde 
woorden worden gebruikt, met name: 
voorzolang (punt 12 van de Aanwijzin-
gen voor de wetgevingstechniek). 

- Het lijkt wenselijk om naar 
analogie van artikel 10, eerste lid, 
onderdeel b, van de AOW in het 
voorgestelde artikel 10, tweede lid, 

onderdeel b, van deze wet in plaats 
van «is of geweest is» te lezen: is 
geweest. 

- Het verdient aanbeveling om in 
het voorgestelde artikel 14, vierde l id, 
van de AOW de zinsnede «die in 
artikel 8a, vierde l id, genoemde 
periode» te wijzigen in: de in artikel 
8a, vierde l id, bedoelde periode. 

- In de huidige artikelen 16, vierde 
l id, en 18a van de AOW wordt gespro-
ken van «pensioen». Gelet op het 
bepaalde in het voorgestelde artikel 
7a, derde l id, van deze wet verdient 
het aanbeveling dit woord te vervan-
gen door: ouderdomspensioen. 
Hetzelfde geldt voor het huidige 
artikel 24, tweede lid, van de AOW. 

- In het voorgestelde artikel 20, 
derde l id, onderdeel b, van de AOW 
ware «artikel 14, vierde lid» te wijzigen 
in: artikel 14, vijfde lid. 

- Gelet op de Wet van 30 december 
1983 (Stb. 688) waren in artikel I, 
onderdeel Y, de woorden «of zijn 
echtgenote» (letter B) te vervangen 
door: of zijn echtgenoot. Hetzelfde 
geldt voor artikel II, onderdeel O, 
letter B. 

- Het verdient aanbeveling om in 
het huidige artikel 35, derde lid, 
onderdeel a, van de AWW de zinsnede 
«artikel 29 of 49» te vervangen door: 
artikel 49. In het nieuwe artikel 49 
worden immers reeds de personen ex 
artikel 29 genoemd. 

- De voorgestelde redactionele 
wijziging in artikel 40, tweede lid, van 
de AOW (artikel I, onderdeel DD) dient 
achterwege te bli jven; artikel 14, 
zesde l id, tweede volzin, wordt 
immers niet vernummerd. Hetzelfde 
geldt voor het voorgestelde artikel 41 , 
eerste lid, van de AOW (artikel I, 
onderdeel EE). 

- De in artikel II, onderdeel O, letter 
A, aangehaalde zinsnede ware af te 
stemmen op artikel III van de Wet van 
30 december 1983 (Stb. 688). 

- In het voorgestelde artikel 46 van 
de AWW ware tussen «betaling» en 
«ingevolge» te plaatsen: van. 

- Het verdient aanbeveling om in 
het voorgestelde artikel 1, tweede l id, 
van de AKW de zinsnede «of de tot 
haar uitvoering genomen besluiten» 
te wijzigen in: en de tot haar uitvoering 
genomen besluiten. 

- In het voorgestelde artikel 30 van 
de AWBZ ware «artikel 48» te vervan-
gen door: de artikelen 46 en 48. Ook 
op grond van het nieuwe artikel 46 
van de AWW komen bepaalde 
premies ten laste van het Rijk, zodat 
er geen reden lijkt om dit artikel, dat 
ook in de vigerende tekst wordt 
genoemd, thans te schrappen. 

In het voorgestelde artikel 43, eerste 
l id, van de AOW ware de zinsnede «te 
hebben beëindigd op dezelfde dag als 
zijn echtgenoot» te wijzigen in: te 
hebben voleindigd op dezelfde dag 
als de pensioengerechtigde. 

- Het verdient aanbeveling om 
analoog aan artikel XVII in artikel XI, 
eerste lid, te spreken van: In de 
gevallen, waarin. 

- Het eerste gedeelte van artikel 
XVIII ware af te stemmen op punt 135 
van de Aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek. 

- In het slotformulier ware «minis-
teriële departementen» te wijzigen in: 
ministeries (punt 94 van de Aanwijzin-
gen voor de wetgevingstechniek). 

- Het heeft de voorkeur om in de 
artikelen een verwijzing naar «het 
vorige lid» aan te duiden met een 
verwijzing naar het nummer van dat 
lid. Voorts ware een verwijzing naar 
een onderdeel van een artikel (bijvoor-
beeld «onder a») aan te duiden 
onderdeel (punt 7 van de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek). 

Memorie van toelichting 

- Op blz. 4 ware «(Stb. 88)» te 
wijzigen in: (Stb. 86). 

- Op blz. 9 ware de vindplaats van 
de hierbedoelde jurisprudentie te 
vermelden (punt 109 van de Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek). 

- Het verdient aanbeveling om op 
blz. 101 (onderaan) «inkomen uit 
arbeid» te wijzigen in: inkomen uit of 
in verband met arbeid. 

- Het voorgestelde artikel 8a, 
vierde lid, van de AOW is imperatief 
geformuleerd; in de toelichting (blz. 
102) wordt ter zake evenwel een 
facultatieve formulering gebruikt. De 
toelichting dient op de wettekst te 
worden afgestemd. 

- Gelet op de citeertitel verdient 
het aanbeveling op blz. 102 (bovenaan) 
de woorden «Inkomensbesluit 
ingevolge de AAW» te wijzigen in: 
Inkomensbesluit AAW. 

- Op blz. 122, negentiende regel, 
ware «20%» te wijzigen in : 2%. 

- Op blz. 131 ware onder sub b 
«overlijdensuitkering ingevolge de 
AOW» te wijzigen in: uitkering 
ingevolge de AOW. 

- Op blz. 131 (midden) ware 
«volledige individualisering van de 
pensioenrechten» te vervangen door: 
volledige verzelfstandiging van de 
pensioenrechten. 

- Op blz. 141 ware «artikel VI van 
dit wetsontwerp» te wijzigen in: de 
artikel VI en VII van dit wetsontwerp. 
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