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Nr. 18 AMENDEMENTEN VAN HET LID LINSCHOTEN 
Ontvangen 28 januari 1985 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel I, onderdeel G, wordt vervangen door: 

G 

Na artikel 7, wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd, luidende: 

Artikel 7a 

1. De gehuwde pensioengerechtigde, van wie de echtgenoot jonger is 
dan 65 jaar, heeft overeenkomstig de bepalingen van deze wet recht op een 
toeslag. 

2. Waar in deze wet en in de tot haar uitvoering genomen besluiten 
wordt gesproken van ouderdomspensioen wordt daaronder mede verstaan 
de in het eerste lid bedoelde toeslag, voor zover niet anders is bepaald. 

II 

Artikel I, onderdeel I, wordt vervangen door: 

I 

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

Artikel 8a 

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

III 

Artikel I, onderdeel L, vierde lid, vervalt. 
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IV 

Artikel I, onderdeel T wordt vervangen door: 

T 

1. Artikel 22b, eerste, tweede en derde lid, wordt vervangen door: 

1. De bruto-vakantie-uitkering wordt zodanig vastgesteld, dat: 
a. de netto-vakantie-uitkering per maand van een gehuwde pensioenge-

rechtigde, aan wie een toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, 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-vakan 
tie-uitkering; 

c. de netto-vakantie-uitkering per maand van een gehuwde pensioenge-
rechtigde, die geen recht heeft op een toeslag, als bedoeld in artikel 7a, 
eerste lid, gelijk is aan 50% van de in onderdeel a bedoelde netto-vakantie-
uitkering. 

2. Onder de in het eerste lid, onderdeel a en c, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde bruto-
vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting 
naar tariefgroep III met toepassing van de gehele tabel voor bijzondere 
beloningen. 

3. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het zesde 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 zesde lid wordt vervangen door: 
6. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met inachtneming van het 

bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met het vijfde lid, bedraagt per 
maand: 

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

V 

Artikel I, onderdeel U vervalt. 

VI 

In het in artikel I, onderdeel CC, nieuw voorgestelde artikel 60a, eerste 
lid, onder 1° en 2°, wordt «de toeslagen bedoeld in artikel 8a, eerste, 
tweede en derde lid, en ten hoogste onderscheidenlijk f 660, 81, f932,55, 
f660,81, f462,57 en f 264,32» telkens vervangen door: de toeslag bedoeld 
in artikel 8a, en ten hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f932,55 en f660,81. 

VII 

Artikel II, onderdeel L, vervalt. 

VIII 

In artikel VII, eerste lid, onderdeel b, wordt «in verbinding met artikel 8a, 
eerste lid, van die wet» vervangen door: in verbinding met artikel 8a, van 
die wet. 
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IX 

Artikel VII, tweede lid, vervalt. 

X 

De artikelen XX en XXI vervallen. 

XI 

In artikel XXII, eerste lid, vervalt de zinsnede «ingevolge het bepaalde in 
deze wet geacht wordt geen inkomen uit of in verband met arbeid in het 
bedrijfs- en beroepsleven te ontvangen,». 

Toelichting 

Deze amendementen beogen, dat de toeslag aan de gehuwde pensioenge-
rechtigde wordt verleend, ongeacht het inkomen uit of in verband met 
arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de jongere echtgenoot. 

Linschoten 
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