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18 515 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 
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Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 18 januari 1985 

In het voorstel worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

I 

Onder verlettering van artikel I, onderdeel V tot en met EE tot onderdeel 
W tot en met FF, wordt een nieuw onderdeel V ingevoegd, luidende: 

V 

1. Artikel 33, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Voor zover de premie, anders dan op grond van het bepaalde in 

artikel 31, niet van de verzekerde wordt ingevorderd, komt deze ten laste 
van het Rijk indien en voor zover de Sociale Verzekeringsbank niet ingevolge 
het eerste lid heeft beslist, dat met betrekking tot het nalaten van de 
betaling van ingevolge deze wet over eenzelfde tijdvak verschuldigde 
premie sprake is van een schuldig nalaten. 

2. In het vijfde lid wordt «kan» gewijzigd in: en Onze Minister van 
Financiën kunnen. 

II 

Onder verlettering van artikel II, onderdeel M tot en met O tot onderdeel 
N tot en met P, wordt een nieuw onderdeel M ingevoegd, luidende: 

M 

Artikel 46 wordt vervangen door: 

Artikel 46. 1. Voor zover de premie, anders dan op grond van het 
bepaalde in artikel 45, niet van de verzekerde wordt ingevorderd, komt 
deze ten laste van het Rijk indien en voor zover de Sociale Verzekeringsbank 
niet ingevolge artikel 33, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft 
beslist, dat met betrekking tot het nalaten van de bepaling van ingevolge 
die wet over eenzelfde tijdvak verschuldigde premie sprake is van een 
schuldig nalaten. 
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2. Onze Minister en Onze Minister van Financiën kunnen ter zake van het 
bepaalde in het eerste lid nadere regelen vaststellen. 

III 

Onder vernummering van de artikelen XX en XXI tot XXIII en XXIV 
worden na artikel XIX de nieuwe artikelen XX, XXI en XXII ingevoegd, 
luidende: 

Artikel XX 

Met betrekking tot het recht op een toeslag ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet over tijdvakken tot drie jaren na de inwerkingtreding van 
deze wet, wordt - onverminderd het bepaalde in artikel VII, tweede lid, -

A 

Artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet gelezen als volgt: 

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. 

B 

Artikel 8a van de Algemene Ouderdomswet gelezen als volgt: 

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

C 

Artikel 14, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, zoals dat artikel 
luidt na de inwerkingtreding van deze wet, niet toegepast. 

D 

Artikel 22b, eerste, tweede, derde en zevende lid, van de Algemene 
Ouderdomswet, zoals dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet, 
gelezen als volgt: 

Artikel 22b. 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-vakantie-
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 en c, 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. 
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3. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-uitke-
ring wordt verstaan de in het zesde lid, onderdeel b, bedoelde bruto-vakantie-
uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting naar tarief-
groep II met toepassing van de gele tabel voor bijzondere beloningen. 

7. 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, f45,24. 

E 

Artikel 22c, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, zoals dat artikel 
luidt na de inwerkingtreding van deze wet, gelezen als volgt: 

Artikel 22c. 1. De bedragen genoemd in artikel 22b, zevende lid, worden 
door Onze Minister telkens herzien, indien en voor zover er in de in artikel 
22b, eerste lid, bedoelde gelijkheid een verstoring optreedt. 

F 

Artikel 60a, eerste lid, eerste volzin, onder 1° en 2°, van de Algemene 
Ouderdomswet, zoals dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet, 
gelezen als volgt: 

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 gedeel-
telijk 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 
artikel 8, zesde lid, onderdeel a, het ouderdomspensioen genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag bedoeld in artikel 8a, en ten 
hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f 932,55 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 ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag bedoeld in artikel 
8a, en ten hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f 932,55 en f660,81, alsmede 
de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschouwing 
blijft. 

Artikel XXI 

Onverminderd het bepaalde in artikel VII, tweede lid, wordt de echtgenoot 
van de pensioengerechtigde, die vóór het einde van de in artikel XX 
genoemde periode van drie jaren de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, na 
het einde van die periode, zolang hij de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft 
bereikt, geacht geen inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs-
en beroepsleven te ontvangen. 

Artikel XXII 

1. Indien degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet istoegekend, en wiens echtgenoot 
aanspraak heeft op ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouder-
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domswet, ingevolge het bepaalde in deze wet geacht wordt geen inkomen 
uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven te ontvangen, 
wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts uitbetaald, voor zover 
deze het bedrag van de bruto-toeslag, die ingevolge de Algemene Ouder-
domswet of deze wet aan de echtgenoot wordt toegekend, overtreft. 

2. De vakantie-uitkering waarop degene, als bedoeld in het eerste lid, uit 
hoofde van de arbeidsongeschiktheidsuitkering recht heeft, wordt slechts 
uitbetaald, voor zover deze 50% van de vakantie-uitkering, die ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet aan de echtgenoot wordt toegekend, overtreft, 
voor zover die vakantie-uitkeringen over dezelfde perioden zijn berekend. 

Toelichting 

Algemeen 

Tijdens de schriftelijke behandeling van het onderhavige wetsontwerp is 
reeds uitvoerig ingegaan op de voor- en nadelen van inkomensafhankelijk-
heid van de toeslagen op het AOW-gehuwdenpensioen. Daarbij is door 
enige fracties van de Tweede Kamer het voorstel gedaan om een over-
gangsperiode in te voeren, waarin nog inkomensafhankelijke toeslagen 
zouden worden verleend. Over de duur van die overgangsperiode bestonden 
bij die fracties verschillende opvattingen. 

Naar aanleiding daarvan heeft op 20 december 1984 een mondeling 
overleg plaatsgevonden met de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, waar opnieuw is aangegeven, dat het kabinet uiteraard 
oog heeft voor de praktische bezwaren tegen onmiddellijke invoering van 
inkomensafhankelijke toeslagen. Gehoord de suggesties voor een over-
gangsregeling, tijdens voornoemd overleg gedaan, heeft het kabinet ten 
slotte besloten tot een voorstel voor een overgangsperiode van drie jaar. 
Daarmee wordt tevens aangesloten bij de duur van de overgangsperiode 
met betrekking tot de aanvullende pensioenen, zoals neergelegd in het 
voorliggende wetsvoorstel. Na de overgangsperiode zullen van de pensi-
oengerechtigden, die in de overgangsperiode - dus op of na 1 april 1985, 
maar vóór 1 april 1988 - een ouderdomspensioen voor een gehuwde 
alsmede een ongetoetste toeslag hebben toegekend gekregen, uitsluitend 
degenen, van wie de echtgenoot voor het einde van die periode de leeftijd 
van 60 jaar heeft bereikt, een ongetoetste toeslag behouden. Indien 
derhalve de jongere echtgenoot op 1 april 1988 of daarna de 60-jarige 
leeftijd bereikt, wordt voortaan zijn of haar inkomen bij de beoordeling van 
de toeslag betrokken. Hetzelfde geldt uiteraard indien van een echtpaar de 
oudste partner de pensioengerechtigde leeftijd op of na 1 april 1988 
bereikt. 

Financiële consequenties 

Deze wijziging heeft als consequentie, dat gedurende de eerste drie jaar 
na invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
AOW, geen beperking in de extra uitgaven ten gevolge van deze gelijke 
behandeling optreedt. 

Dientengevolge zullen de uitkeringslasten in 1985 met f200 min. extra 
toenemen, dit is 0,1 procent-punt van het premieplichtig inkomen. Daarnaast 
zullen als gevolg van de lastentoename de financieringskosten met f 40 
min. toenemen. De financieringskosten worden afgeleid van de financie-
ringsnorm; deze norm wordt bepaald door het totaal aan uit premies te 
dekken lasten minus de niet-premiebaten. Gedurende het tweede en derde 
jaar van deze overgangsregeling zullen de extra uitkeringslasten f220 min. 
respectievelijk f 230 min. bedragen. 

Vervolgens zal na afloop van deze tijdelijke maatregel alsnog geleidelijk 
de besparing tot stand komen, zoals vermeld in de memorie van toelichting 
bij het onderhavige wetsvoorstel, t.w. ca. f200 min. in het eerste jaar, 
oplopend tot f255 min. structureel. Al deze bedragen hebben betrekking op 
de gehuwdenuitkering. 
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Tenslotte zal de verhoging van de administratiekosten in verband met 
het verrichten van inkomensonderzoeken (f 10 a f 15 min. per jaar) de eerste 
drie jaar nog niet optreden. 

Artikelen 

Onderdeel I en II 

Bij de wet van 6 december 1984, Stb. 622, is bepaald, dat de premies of 
de gedeelten van premies, die niet worden ingevorderd op grond van de 
premievrijstellings- en reductieregeling, niet meer ten laste van het Rijk 
komen. In de AOW en AWW dienen de bepalingen, die betrekking hebben 
op de ten laste van het Rijk komende premies die in verband met de 
schuldige nalatigheid in de premiebetaling niet worden ingevorderd, 
daaraan te worden aangepast. 

Onderdeel III 

Artikel XX 

Dit artikel bevat een gedurende drie jaren geldende tekst voor een aantal 
artikelen op grond waarvan gedurende drie jaren inkomensonafhankelijke 
toeslagen worden toegekend. 

Artikel XXI 

Met dit artikel wordt bereikt, dat de echtgenoot van de pensioengerech-
tigde, die vóór het einde van de overgangsperiode de leeftijd van 60 jaar 
heeft bereikt, na die periode tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
geacht wordt geen inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven te ontvangen. Ten overvloede wordt vermeld, dat de toeslagen 
ten behoeve van jongere echtgenoten, die op 1 april 1988 nog jonger zijn 
dan 60 jaar, ongetoetst blijven, indien de pensioengerechtigde reeds vóór 1 
april 1985 65 jaar was. 

Artikel XXII 

Ingevolge het bepaalde in de artikelen VI en VII ontvangt de pensioenge-
rechtigde, aan wie vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet een 
AOW-pensioen voor gehuwden was toegekend, gedurende drie jaar naast 
de basisuitkering van 50% de volledige toeslag van 50% ongeacht de vraag 
of de jongere echtgenoot, die nog niet de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, 
eigen inkomsten geniet. Nu artikel 36, tweede lid, van de AAW komt te 
vervallen, zouden zonder nadere regeling deze bepalingen in de gevallen, 
waarin tot de datum van inwerkingtreding van deze wet het tweeede lid 
van artikel 36 AAW toepassing vindt, voor deze groep van uitkeringsge-
rechtigden een niette rechtvaardigen inkomensstijging betekenen. 

Handhaving van artikel 36, tweede lid, van de AAW voor deze groep zou 
voor de gevallen, waarin thans nog een gedeelte van de AAW-uitkering tot 
uitbetaling komt doordat de uitkering wordt berekend naar de hoge 
grondslag, een inkomensdaling betekenen. Als gevolg van de voorgestelde 
aanpassing van het Inkomensbesluit AAW (Stcrt. 1980, 133) zal namelijk 
het AOW-pensioen voor de toepassing van artikel 10 AAW als inkomen 
worden aangemerkt. Dit houdt in dat de AAW-uitkering moet worden 
berekend naar de algemene grondslag, waardoor de uitkering niet meer tot 
uitbetaling zal komen. 

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is gekozen voor een regeling 
die bepaalt dat in deze gevallen de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts 
wordt uitbetaald voor zover deze de bruto-toeslag, die aan de echtgenoot 
wordt toegekend, overtreft. Het basispensioen van de echtgenoot blijft bij 
deze regeling buiten beschouwing. 
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Artikel XX bepaalt dat ook in nieuwe gevallen gedurende drie jaar na 
inwerkingtreding van deze wet een inkomensonafhankelijke toeslag wordt 
toegekend. Voorts bepaalt artikel XXI nog dat wanneer de echtgenoot van 
de pensioengerechtigde voor het einde van deze periode van drie jaar de 
leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, de inkomensonafhankelijke toeslag 
gehandhaafd blijft. 

Voorgesteld wordt de samenloop met een eventuele uitkering ingevolge 
de AAW op dezelfde wijze te regelen. 

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