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18515 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen* en Wezenwet, de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene 
Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige 
volksverzekeringen) 

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-
LEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 25 januari 1985 

Bij brief van 17 januari j l . heb ik u een derde nota van wijziging met 
betrekking tot het hierboven vermelde wetsvoorstel doen toekomen. In de 
paragraaf financiële consequenties van de toelichting bij deze nota van 
wijziging is helaas een storende fout geslopen. In die paragraaf wordt 
gesteld dat na afloop van de voorgestelde tijdelijke maatregel alsnog de in 
de memorie van toelichting vermelde besparingen tot stand komen, te 
beginnen met 200 min. het eerste jaar (1988) en oplopend tot 255 min. 
structureel. 

Mede naar aanleiding van ambtelijke ondersteuning bij het maken van 
enige amendementen is een nadere analyse gemaakt van de effecten. Deze 
analyse heeft aangetoond dat ten onrechte het effect van de inkomensaf-
hankelijkheid op het zgn. «stuwmeer» is meegeteld bij de besparingen, die 
voor het eerste jaar na afloop van de tijdelijke maatregel zijn voorzien. Dit 
effect kan echter enkel gerealiseerd worden indien de invoering van de 
inkomensafhankelijkheid van de toeslagen gelijktijdig gebeurt met de 
invoering van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Aangezien het 
wijzigingsvoorstel behelst dat de inkomensafhankelijkheid eerst wordt 
ingevoerd drie jaar nadat de gelijke behandeling is ingevoerd, zal het 
bovenbedoelde effect dan ook niet optreden. Ten gevolg hiervan zullen de 
besparingen het eerste jaar na afloop van bedoelde tijdelijke maatregel (in 
1988 dus) niet 200 min. bedragen maar 35 min. Het structurele bedrag ad 
255 min. zal uiteindelijk echter wel bereikt worden. 

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