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18515 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen* en Wezenwet, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten en de Algemene 
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Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 17 december 1984 

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

I 

In artikel I, onderdeel G, vervalt het tweede lid van het nieuw voorgestelde 
artikel 7a, waarna het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. 

In artikel I, onderdeel H, wordt onderdeel a van het tweede lid van het 
nieuw voorgestelde artikel 8, vervangen door: 

a. de helft van de met toepassing van de gele loonbelastingtabellen in te 
houden loonbelasting naar tariefgroep III van tweemaal het bruto-ouder-
domspensioen, en. 

In artikel I, onderdeel M, wordt het vierde lid van het nieuw voorgestelde 
artikel 15, vervangen door: 

4. De in het eerste lid bedoelde uitbetaling heeft geen betrekking op nog 
niet uitbetaald ouderdomspensioen over tijdvakken tot en met de laatste 
dag van de maand, waarin het overlijden plaatsvond. 

De in het tweede lid bedoelde uitbetaling heeft geen betrekking op nog 
niet uitbetaald ouderdomspensioen over tijdvakken tot en met de laatste 
dag van de maand, voorafgaande aan de maand, waarin het overlijden 
plaatsvond. 

IV 

In artikel I, wordt na onderdeel W, onder verlettering van onderdeel X tot 
en met CC tot onderdeel Y tot en met DD, een nieuw onderdeel X ingevoegd, 
luidende: 

In artikel 41, derde lid, vervalt: en derde. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18 515, nr. 11 



V 

In artikel I, wordt na het tot onderdeel DD verletterde onderdeel CC, een 
nieuw onderdeel EE ingevoegd, luidende: 

EE 

Artikel 70, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De artikelen van deze wet treden in werking met ingang van een door 

Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden gesteld. 

VI 

In artikel II, onderdeel I, wordt het derde lid van het nieuw voorgestelde 
artikel 29 vervangen door: 

3. De in het eerste lid bedoelde uitbetaling heeft geen betrekking op nog 
niet uitbetaald weduwenpensioen over tijdvakken tot en met de laatste dag 
van de maand, waarin het overlijden plaatsvond. 

De in het tweede lid bedoelde uitbetaling heeft geen betrekking op nog 
niet uitbetaald weduwenpensioen over tijdvakken tot en met de laatste dag 
van de maand, voorafgaande aan de maand, waarin het overlijden plaats-
vond. 

VII 

Artikel VII, derde lid, vervalt. 

VIII 

Onder vernummering van de artikelen XVIII en XIX tot XX en XXI wordt 
na artikel XVII een nieuw artikel XVIII en XIX ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL XVIII 

Het zesde lid van artikel 45 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
wordt vervangen door: 

6. Het eerste tot en met het derde lid blijven buiten toepassing, indien de 
verzekerde, van wie premie bij wege van aanslag wordt geheven, over het 
jaar waarover de premie verschuldigd is, in aanmerking komt voor een 
aanslag in de vermogensbelasting. 

Het bepaalde in de vorige volzin vindt mede toepassing ten aanzien van 
de verzekerde van wie de echtgenoot in aanmerking komt voor een aanslag 
in de vermogensbelasting, terwijl de verzekerde het gehele tijdvak waarover 
premie is verschuldigd gehuwd is geweest. 

ARTIKEL XIX 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van 
Financiën zijn bevoegd nadere regelen ter zake van de overgang vast te 
stellen, alsmede voor het kalenderjaar 1985 regelen te geven ter vergemak-
kelijking van de heffing van de loonbelasting en de inkomstenbelasting van 
degenen die in 1985 een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet 
genieten. 
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Toelichting 

I 

Met deze wijziging wordt de bepaling, welke de export van de toeslag 
onmogelijk maakte, uit het wetsontwerp verwijderd. Een uitgebreide 
toelichting daarop is opgenomen in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. 

II 

Deze wijziging beoogt bij de bepaling van het bruto-netto traject bij de 
vaststelling van het bruto gehuwdenpensioen uit te gaan van de fiscale 
positie van de pensioengerechtigde met toeslag. Hierdoor wordt voorkomen, 
dat de bejaarde met een toeslag voor zijn jongere partner er bij de omzetting 
van het gehuwdenpensioen oude stijl in een gehuwdenpensioen nieuwe 
stijl plus toeslag op achteruit zou gaan. In het oorspronkelijke voorstel zou 
dit het geval zijn. Bij de brutering zou dan rekening zijn gehouden met 
tweemaal een fiscale vaste kostenaftrek van f 200, terwijl hij in werkelijkheid 
als alleenverdiener slechts éénmaal van de vaste kostenaftrek gebruik kan 
maken. 

III en VI 

De oorspronkelijk voorgestelde formulering van het onderhavige artikellid 
blijkt niet geheel in overeenstemming te zijn met de voorgaande artikelleden. 
De nu voorgestelde tekst bedoelt de gewenste afstemming aan te brengen. 

IVenV 

Het gaat hier om noodzakelijke, technische aanpassingen. 

VII 

Deze wijziging houdt verband met het verwijderen van het exportverbod 
van de toeslag in onderdeel I van deze nota. 

VIII 

Artikel XVIII 

In het wetsontwerp met betrekking tot de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de 
volksverzekeringen is bij nota van wijziging (Tweede Kamer, zitting 1984-
1985,18625, nr. 6, tweede herdruk) een wijziging in de Algemene Ouder-
domswet aangebracht, welke ten onrechte is achterwege gelaten ten 
aanzien van de Algemene Weduwen- en Wezenwet. Met deze aanpassing 
wordt dit hersteld. 

Artikel XIX 

In deze nota is voorts een overgangsbepaling opgenomen ten einde 
overgangsproblemen bij de invoering van de voorgestelde maatregelen te 
kunnen oplossen. De overgangsproblemen waaraan hierbij moet worden 
gedacht, houden vooral verband met het feit dat de inwerkingtreding van 
dit voorstel niet per 1 januari 1985 zal geschieden. Dit brengt mee dat de 
nieuwe uitkeringsgerechtigden hun gegevens voor de inhouding van de 
loonbelasting niet kunnen verschaffen ter gelegenheid van de gedeeltelijke 
vernieuwing van de loonbelastingverklaringen per 1 januari 1985. Voorts 
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kan bij die vernieuwing van de loonbelastingverklaringen nog geen 
rekening worden gehouden met het ontstaan van uitkeringsrechten voor 
de gehuwde vrouw. Dit heeft tot gevolg dat aan een gehuwde bejaarde 
wiens vrouw in 1985 geen ander inkomen dan een AOW-uitkering geniet, 
een verplichte aanslag inkomstenbelasting zou moeten worden opgelegd 
omdat hij langer dan een maand de alleenverdiener-toeslag heeft genoten. 
In dat geval moet de man op aanslag bij betalen en kan de vrouw een 
bedrag aan loonbelasting terugontvangen. Het ligt in ons voornemen 
maatregelen te treffen die dergelijke gevolgen ten gevolge van de omstan-
digheid dat dit voorstel pas na 1 januari 1985 wordt ingevoerd, zo veel 
mogelijk zullen wegnemen. 

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

De Staatssecretaris van Soc'ale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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