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18515 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene 
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Nr. 28 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN BUIKEMA EN TER VELD 
TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25 
Ontvangen 5 februari 1985 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Het in artikel I, onderdeel G, nieuw voorgestelde artikel 7a, eerste lid, 
wordt vervangen door: 

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

II 

Artikel I, onderdeel I, wordt vervangen door: 

I 

Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 8a ingevoegd, luidende: 

Artikel 8a 

1. De volledige bruto-toeslag, bedoeld in artikel 7a, is gelijk aan het 
bruto-ouderdomspensioen, genoemd in artikel 8, zesde lid, onderdeel a. 

2. De volledige bruto-toeslag wordt toegekend voorzolang, met inacht-
neming van het bepaalde in artikel 8b, het inkomen uit of in verband met 
arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde nihil bedraagt. 
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3. Op de volledige bruto-toeslag wordt in mindering gebracht het 
inkomen van de echtgenoot van de pensioengerechtigde uit of in verband 
met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven, vastgesteld met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 8b. 

4. De met toepassing van het vorige lid berekende niet-volledige 
bruto-toeslag wordt uitgedrukt in een naar boven afgerond aantal hele 
percenten van de volledige bruto-toeslag. 

5. Onze Minister stelt nadere regelen met betrekking tot de vaststelling 
van het inkomen, bedoeld in de vorige leden en in de artikelen 7a, eerste 
lid, en 8b, alsmede de periode waarop de vaststelling betrekking heeft. 

III 

Na artikel I, onderdeel I, wordt een nieuw onderdeel J ingevoegd, 
luidende: 

J 

Na artikel 8a wordt een nieuw artikel 8b ingevoegd, luidende: 

Artikel 8b 

Voor de toepassing van de artikelen 7a en 8a wordt van het inkomen uit 
of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven buiten aanmerking 
gelaten: 

1°. een bedrag, gelijk aan 15% van het in artikel 8 bedoelde bruto-mini-
mumloon; alsmede 

2°. indien en voor zover het inkomen meer bedraagt dan het onder 1° 
bedoelde bedrag, een derde gedeelte van dat inkomen. 

IV 

In het in artikel I, onderdeel J, nieuw voorgestelde tweede lid van artikel 
10, wordt de aanhef vervangen door: 

2. Op de toeslag, berekend met toepassing van artikel 8a, wordt een 
korting toegepast van 2%:. 

V 

Het in artikel I, onderdeel L, nieuw voorgestelde vierde lid van artikel 14 
wordt vervangen door: 

4. In afwijking van het derde lid gaat de intrekking of de herziening van 
de toeslag, die voortvloeit uit een wijziging van het inkomen uit of in 
verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de echtgenoot van 
de pensioengerechtigde, in op de eerste dag van de maand, volgende op 
de in artikel 8a, vijfde lid, bedoelde periode. Het bepaalde in de vorige 
volzin is niet van toepassing wanneer de herziening tot een verhoging van 
de toeslag van tenminste f50 per maand aanleiding geeft. 

VI 

Artikel I, onderdeel T, wordt vervangen door: 

T 

1. Artikel 22b, eerste, tweede en derde lid, wordt vervangen door: 
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1. De bruto-vakantie-uitkering wordt zodanig vastgesteld, dat: 

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

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

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

is toegekend met toepassing van het bepaalde in artikel 8a, derde lid, is 
gelijk aan een percentage van 50, vermeerderd met de helft van het 
volgens artikel 8a, vierde lid, berekende percentage, van de overeenkomstig 
het eerste lid, onderdeel a, vastgestelde bruto-vakantie-uitkering; 

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

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

4. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-uitke-
ring wordt verstaan de in het zevende lid, onderdeel b, bedoelde bruto-
vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting 
naar tariefgroep II met toepassing van de gele tabel voor bijzondere 
beloningen. 

2. Het vierde, vijfde, zesde en zevende lid worden vernummerd tot 
vijfde, zesde, zevende en achtste lid. 

3. Het tot zevende lid vernummerde zesde lid wordt vervangen door: 

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

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

b. voor de ongehuwde pensioengerechtigde f63,34; 
c. voor de gehuwde pensioengerechtigde, die geen recht heeft op een 

toeslag als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, f45,24. 

VII 

Artikel I, onderdeel CC, wordt vervangen door: 

CC 

Artikel 60a wordt vervangen door: 

Artikel 60a 

1. Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een 
werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke op 
enigerlei wijze met de aanspraken ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk 
rekening wordt gehouden, dient met betrekking tot deze bepalingen in acht 
te worden genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling 
de aanspraken op het verschil tussen het ouderdomspensioen genoemd in 
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artikel 8, zesde lid, onderdeel a, het ouderdomspensioen genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, 
en ten hoogste onderscheidenlijk f660,81, f932,55 en f660,81, alsmede op 
de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschouwing 
blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie de actieve deelneming aan de 
pensioenregeling is beëindigd, het verschil tussen het ouderdomspensioen 
genoemd, in artikel 8, zesde lid, onderdeel a, het oude;domspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag, bedoeld in artikel 
8a, eerste lid, en ten hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f932,55 en f660,81, 
alsmede de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschou-
wing blijft. 

De in onderdeel 1° en 2° genoemde bedragen worden telkens herzien 
met hetzelfde percentage als waarmee het minimumloon, genoemd in 
artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag op grond van artikel 14, eerste, zesde of zevende lid, van die 
wet met ingang van een na 31 december 1984 gelegen datum wordt 
herzien. De overeenkomstig de vorige volzin herziene bedragen treden in 
de plaats van de bedragen genoemd in onderdeel 1° en 2°. 

2. Ten aanzien van degenen, aan wie een niet-volledige toeslag, bedoeld 
in artikel 8a, derde lid, is toegekend, stelt Onze Minister met het vorige lid 
overeenkomstige regels vast. 

2. Onze minister maakt bij elke herziening van het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet het gedeelte van dit ouderdomspensioen, dat buiten 
beschouwing blijft, bekend in de Nederlandse Staatscourant. 

Toelichting 

Dit amendement houdt in, dat bij de toetsing van het arbeidsinkomen 
van de jongere partner een vrijlating geldt van: 

1. 15% van het minimumloon, alsmede 
2. éénderde gedeelte van de meerdere inkomsten. 
Het alsdan resterende inkomen wordt volgens een glijdende schaal in 

mindering gebracht op de toeslag. 
Om een dergelijke regeling uitvoerbaar te houden is tevens bepaald, dat 

mutaties in het algemeen slechts eenmaal per jaar worden doorgevoerd, 
tenzij het een positieve mutatie van f50 of meer per maand betreft. 

Buikema 
Ter Veld 
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