
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1984-1985 

18515 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, 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. 8 MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 13 november 1984 

§ 1. Algemeen 

Wij willen deze memorie beginnen met de fracties dank te zeggen 
voor de voortvarende wijze waarop het voorlopig verslag op deze op het 
stelsel van de AOW ingrijpende voorstellen is vastgesteld. Wij spreken 
hierbij de hoop uit, dat het mogelijk zal blijken dat de behandeling van dit 
voorstel van wet in de Tweede Kamer nog dit jaar kan worden afgerond. 
Alsdan kan de onzekerheid over de invulling van de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW in relatie met de Europese richtlijn 
voor de belanghebbenden en de uitvoeringsorganen tot het uiterste 
beperkt worden. In dat geval streeft de Regering naar definitieve invoering 
van de nieuwe wetgeving per 1 april 1985, uiteraard met de thans voorge-
stelde terugwerkende kracht op onderdelen tot 1 januari 1985. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A., die met grote belangstelling het 
wetsvoorstel hebben bestudeerd, stellen terecht dat in het kader van de 
gelijke behandeling in de sociale zekerheid van vrouwen en mannen de 
wijziging van de uitkeringssystematiek van de AOW één van de belangrijkste 
wetsvoorstellen is. 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A. is in onderstaande 
tabel het aandeel van gehuwde vrouwen in de beroepsbevolking opgeno-
men. 

In arbeidsjaren In personen 

1954 8 % 8,6% 
1964 10,6% 12.9% 
1974 14,9% 20,8% 
1984 21,8% 32,8% 

Duidelijk blijkt dat niet alleen de deelneming van gehuwde vrouwen aan 
de beroepsbevolking sterk toeneemt, maar ook dat dit in steeds belangrijkere 
mate in de vorm van deeltijd gebeurt. 

Voorts wensen deze leden gegevens te verkrijgen over het aandeel van 
het «traditionele gezin» in het totaal van de leefvormen. Aangezien met 
name historische gegevens over allerlei samenlevingsvormen niet beschik-
baar zijn en het bovendien statistisch gezien niet duidelijk is wat onder het 
«traditionele gezin» moet worden verstaan, is het niet mogelijk hierover 
informatie te verschaffen. 
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De stelling van de hier aan het woord zijnde leden, dat de aanpassing 
van de AOW niet alleen noodzakelijk is vanwege de Europese richtlijn, 
maar minstens evenzeer met het oog op de zich veranderende samenleving, 
wordt door ons van harte onderschreven. De Regering heeft bij herhaling 
van haar standpunt doen blijken, dat de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen tot haar eigen beleidsdoelstellingen behoort. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zien het voorstel, althans de bedoelingen 
daarvan, als een logisch gevolg van de gedachtenwisselingen zoals deze 
sinds de Tweede Wereldoorlog worden gevoerd en die uiteindelijk tot 
resultaat zullen hebben dat gehuwde vrouwen een eigen, zelfstandig 
uitkeringsrecht zullen genieten. Het is deze leden opgevallen dat het 
standpunt, zoals verwoord in de regeringsnota «Detoekomstige ouderdoms-
verzekering» van 27 maart 1952, nauwelijks afweek van het huidige 
Regeringsstandpunt. Zij kunnen dan ook weinig begrip opbrengen voor de 
zo late indiening van het wetsvoorstel. Zij stellen dat de Regering tot het 
allerlaatste moment heeft gewacht om voorstellen in te dienen, waardoor 
feitelijke inwerkingtreding van de wet later zal moeten plaatsvinden dan de 
derde richtlijn verplicht. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat deze leden toch wel voorbij 
gaan aan het feit, dat de adviesaanvrage van 17 juli 1981 aan de Sociaal-
Economische Raad en de Emancipatieraad het resultaat is van een gedegen 
studie en intensief overleg binnen het kabinet. In die adviesaanvrage is een 
uitgebreide behandeling van het onderwerp gelijke behandeling opgenomen 
en zijn vrijwel alle mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Het is naar 
onze mening redelijk, dat het toenmalige kabinet van de veronderstelling 
uitging, dat de advisering binnen een zodanige periode zou plaatsvinden, 
dat er ruime gelegenheid voor het parlement zou overblijven voor een 
gedegen behandeling. Helaas heeft de adviesprocedure langer geduurd 
dan aanvankelijk is verondersteld. Dit vindt uiteraard zijn oorzaak in het 
feit, dat in de betreffende periode een grote hoeveelheid adviesaanvragen 
over majeure onderwerpen aan de voornoemde organen zijn gezonden. 
Overigens willen wij in dit verband tevens verwijzen naar de memorie van 
antwoord met betrekking tot wetsontwerp 18625 (invoering gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing 
ingevolge de volksverzekeringen) waar wij uitvoerig op deze procedure zijn 
ingegaan. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen zich in dit verband voorts 
af, of het wellicht de verwachting was, dat andere lid-staten de derde 
richtlijn ook niet tijdig zouden invoeren dan wel of de Europese Commissie 
misschien toch nog tot een langere overgangsperiode zou besluiten. Zoals 
hiervoor is uiteengezet, ligt de oorzaak van de vertraging in hoofdzaak in 
de omstandigheid dat de adviesorganen meer tijd nodig hadden om tot 
een advies te komen dan kon worden verwacht. Het is ons niet bekend of 
een of meer andere lid-staten niet tot tijdige invoering zouden kunnen 
overgaan. Gelet op de door de Europese Commissie aanvankelijk voorge-
stelde duur van de overgangsperiode en de feitelijk vastgestelde langere 
duur daarvan was het bovendien niet aannemelijk, dat de Commissie tot 
een langere overgangsperiode zou besluiten. 

Op de vraag in welke mate de ons omringende landen thans aan de 
criteria van de derde EG-richtlijn voldoen, kan uiteraard dezerzijds niet 
worden beoordeeld of de Belgische en de Duitse sociale verzekeringswet-
geving in dit stadium in alle opzichten aan alle criteria van de derde 
EG-richtlijn voldoen. Vooral ook omdat over de interpretatie van deze 
richtlijn niet eensluidend wordt gedacht. 

Uit een door de Commissie van de Europese Gemeenschappen op 6 
januari 1984 gepubliceerd tussentijds verslag over de toepassing van de 
richtlijn blijkt dat België in 1980 een aantal maatregelen op het terrein van 
de invaliditeits- en de ziekteverzekering (verstrekkingen) heeft genomen, 
dat ten doel heeft aan bestaande ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen een eind te maken. Bovendien heeft België onlangs een herziening 
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van het stelsel van rust- en overlevingspensioenen ingevoerd. Ten aanzien 
van de rustpensioenen is gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
gerealiseerd door het recht op een hoger rustpensioen voor gehuwden 
zowel aan mannen als aan vrouwen toe te kennen indien de huwelijkspartner 
geen beroeps- of vervangingsinkomen geniet. Voorts heeft België het recht 
op een weduwnaarspensioen ingevoerd. 

Bovengenoemd verslag bevat geen gedetailleerde gegevens over in de 
Bondsrepubliek Duitsland terzake genomen of nog te nemen maatregelen. 
In de inleiding van vorengenoemd verslag merkt de Commissie op dat 
onder andere in de Bondsrepubliek de toepassing van de richtlijn geen 
bijzondere problemen lijkt op te leveren. In de maand oktober heeft de 
Bondsregering wel een wetsontwerp aan het parlement toegezonden 
inzake de invoering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
verzekering betreffende uitkeringen aan nagelaten betrekkingen. Zoals 
bekend valt deze verzekeringstak evenwel niet onder de werkingssfeer van 
de derde richtlijn. Deze leden vragen voorts, of het waar is, dat - bij de 
bespreking van een rapport terzake in het Europese Parlement - Nederland 
als voorbeeldfunctie diende voor het niet naleven van de richtlijn en welke 
voorbeelden daarbij over de Nederlandse situatie naar voren zijn gebracht. 

Indien deze leden hierbij doelen op het enquêteverslag inzake de stand 
van de tenuitvoerlegging van de derde richtlijn dd. 8 november 1983 (PE 
86.199), bevestigen wij, dat daarin staat aangegeven, dat ten minste twee 
lid-staten (België en Nederland) maatregelen hebben genomen, die de 
bestaande situatie nog verslechteren en tegen de in deze richtlijn neerge-
legde beginselen indruisen. Wat Nederland betreft, ging dit met name over 
de volgende maatregelen: 

- de wijzigingen in het recht op evenredig minimumdagloon voor 
deeltijdwerkers vanaf 27 maart 1980; 

- de wijziging in de minimumdagloongarantie van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1983; 

- de wijzigingen in de minimumdagloongarantie Werkloosheidswet/Wet 
Werkloosheidsvoorziening eveneens per 1 januari 1983. 

Wij merken hierbij evenwel op, dat naar aanleiding van een desbetreffend 
verzoek van de Europese Commissie (brief nr. 8173, dd. 14 oktober 1983) 
om nadere informatie betreffende deze regelingen bij brief van 7 maart 
1984 via de Minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Permanent 
Vertegenwoordiger bij de EG de nodige gegevens in een notitie zijn 
verstrekt. Naar aanleiding daarvan heeft de heer Richards namens de 
Europese Commissie bij brief van 5 juli 1984 aan degenen, die over deze 
regelingen een klacht bij de Commissie aanhangig hadden gemaakt (de 
dames Van Vaalen en Krijnen) medegedeeld, dat niet was gebleken, dat die 
regelingen niet in overeenstemming waren met de derde richtlijn. Op die 
grond werd, aldus de brief, niet tot een infractieprocedure overgegaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn vervolgens van oordeel dat individu-
alisering van de oudedagsvoorziening niet los kan staan van het verdere 
beleid met betrekking tot de sociale zekerheid, in die zin dat het geheel aan 
sociale zekerheidsregelingen gebaseerd dient te zijn op het recht op een 
eigen inkomen van de gehuwde vrouw. Deze stelling kunnen wij in haar 
algemeenheid onderschrijven. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden of door de weinig conse-
quente benadering van de individualisering in de sociale zekerheid de 
individualisering van de AOW tot problemen aanleiding zal geven, merken 
wij op, dat ons niet duidelijk is op welke inconsequenties deze leden 
doelen. 

Met betrekking tot de beleidsvoornemens van de Regering, die de 
economische zelfstandigheid van individuen zullen bevorderen, willen wij 
verwijzen naar het onlangs verschenen concept-beleidsplan emancipatie. 
Daarin zijn zowel de visie op de emancipatie-ontwikkelingen, als de 
beleidslijnen voor de lange en de korte termijn weergegeven. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 515, nr. 8 3 



De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich af waarom bij de AWBZ de 
individualisering van de premieheffing geheel losgekoppeld is van de 
verstrekkingen. Overigens willen deze leden weten op welke punten de 
AWBZ zal worden aangepast en wanneer een wetsvoorstel kan worden 
verwacht. 

De premieheffing van de AWBZ is - als opslagpremie - nauw verbonden 
aan de premieheffing voor de AOW. De invoering van de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van de premieheffing voor de AOW 
heeft derhalve directe consequenties voor de premieheffing voor de AWBZ. 

Aangezien de AWBZ met betrekking tot de verstrekkingen reeds een 
individuele werking kent, bestaat er geen noodzaak wijziging te brengen in 
het systeem van verstrekkingen als gevolg van de invoering van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. 

Wel zal het besluit eigen-bijdrageregeling Bijzondere Ziektekostenverze-
kering 1983 op korte termijn worden aangepast aan de derde richtlijn. 

Het verheugt ons, dat de leden van de C.D.A.-fractie er met instemming 
van kennis hebben genomen, dat de Regering uitvoering wenst te geven 
aan het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Deze leden wensen een nadere toelichting omtrent de motivatie in het 
algemeen deel van de memorie van toelichting, dat het stelsel van sociale 
zekerheid meer geënt moet worden op een maatschappij van mensen, die 
in beginsel zelf zich verantwoordelijk weten voor hun eigen bestaan. Deze 
leden typeren deze motivatie als eenzijdig en wijzen in dat verband op de 
onderlinge verantwoordelijkheid van partners in een samenlevingsverband. 

Hierbij merken wij op, dat wij geenszins de bedoeling hebben de waarde 
van de onderlinge verantwoordelijkheid van partners te ontkennen. Het 
onderhavige wetsvoorstel geeft daarvoor naar onze mening ook geen 
aanleiding. Wel is het zo, dat de zich wijzigende opvattingen met betrekking 
tot de rol van man en vrouw in de samenleving, in samenhang met het 
door de Regering voorgestane beleid, er toe zal leiden dat meer dan in het 
verleden het geval was, mannen en vrouwen een individuele positie, ook 
wat inkomen betreft, zullen innemen. 

Het is dan vanzelfsprekend, dat het stelsel van sociale zekerheid zich 
hierbij aansluit. Ook binnen zo'n stelsel zal echter de onderlinge verant-
woordelijkheid binnen leefvormen niet kunnen worden genegeerd. 

Wij hebben er kennis van genomen, dat de leden van de fractie van de 
V.V.D. gemengde gevoelens hebben ten aanzien van dit wetsvoorstel. Wel 
zijn deze leden het met de Regering eens, dat mannen en vrouwen een 
zelfstandig recht op AOW-pensioen dienen te hebben. Met het systeem van 
inkomensafhankelijke toeslagen kunnen zij zich evenwel niet verenigen. 
Daardoor zal naar hun mening de eigen verantwoordelijkheid van individuen 
voor hun eigen bestaan en inkomen niet worden gestimuleerd. 

Verderop in deze memorie zullen wij uitgebreid ingaan op de merites van 
inkomensafhankelijke toeslagen. Wel willen wij op deze plaats nog eens 
herhalen, dat een verzelfstandigde premieplicht, zonder dat daarbij rekening 
wordt gehouden met het inkomen van de partner, niet zonder meer het 
introduceren van inkomensafhankelijke toeslagen verbiedt. Bij de behande-
ling van wetsontwerp 18625 (gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op het terrein van de premieheffing) is reeds uitvoerig uiteengezet dat een 
strikte koppeling tussen premie en uitkering ontbreekt. De premieheffing is 
gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, terwijl aan de uitkeringskant de 
naar leefvorm verschillende behoefte een duidelijke rol speelt. 

De hier aan het woord zijnde leden noemen twee wezenlijke functies van 
de Algemene Ouderdomswet, nl. het verstrekken van een bestaansminimum 
in geval van ouderdom en een bodemvoorziening voor aanvullende 
pensioenregelingen en verbinden daaraan de conclusie dat een inkomens-
toets niet past binnen het kader van de AOW als opbouwvoorziening. 
Later in deze memorie, in de paragrafen 4 en 6, gaan wij hier op in. Wel 
willen wij nu reeds de theorie bestrijden, dat invoeren van een inkomenstoets 
zou kunnen leiden tot het mede in betrekking nemen van het inkomen van 
de kinderen, bij wie bejaarden inwonen. De Regering heeft dit nimmer in 
overweging genomen. 
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Wij hebben er kennis van genomen, dat de leden van de fractie van D'66 
allerminst tevreden zijn met het wetsvoorstel. Wel nemen wij het compliment 
van deze leden over de overzichtelijkheid van de memorie van toelichting 
gaarne in ontvangst. 

Wat betreft de vraag van deze leden hoe de Regering zich voorstelt de 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1985 uitvoeringstechnisch te regelen, 
merken wij het volgende op. 

Bij een inwerkingtreding per 1 april 1985 zal per die datum de omzetting 
van de dan bestaande gehuwdenpensioenen in twee gehuwdenpensioenen 
nieuwe stijl worden doorgevoerd. Deze omzetting heeft voor de betrokkenen 
geen materiële betekenis, omdat immers het gehuwdenpensioen nieuwe 
stijl de helft zal bedragen van het huidige gehuwdenpensioen. Degenen, 
die rechtstreeks voordeel kunnen ontlenen aan deze voorstellen, nl. 
gehuwde vrouwen, die ouder zijn dan 65 jaar en wier echtgenoot de leeftijd 
van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kunnen zich aanmelden bij de uitvoe-
ringsorganen. Per 1 april a.s. zal dan hun gehuwdenpensioen, eventueel 
vermeerderd met een toeslag, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1985 
betaalbaar kunnen worden gesteld. 

Volgens de hier aan het woord zijnde leden betekent economische 
zelfstandigheid méér dan verzelfstandiging van de uitkeringsrechten op 
een niveau dat voor samenlevenden ligt op de helft van het huidige niveau 
voor een gezin. 

Zij hebben er begrip voor dat een volledige economische zelfstandigheid 
op dit moment niet volledig te verwezenlijken is, voornamelijk op grond 
van financiële overwegingen. Zij missen echter een perspectief over de 
ontwikkeling in de richting van economische zelfstandigheid in de sociale 
zekerheid. Hierbij willen wij nogmaals verwijzen naar zowel het concept-
beleidsplan emancipatie als de adviesaanvrage over de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. 

Wat betreft de opmerking van de hier aan het woord zijnde leden over de 
negatieve beleving in sommige kringen van de individualisering, nemen 
wij aan, dat wij hierop bij de behandeling van wetsvoorstel 18625 op 
afdoende wijze hebben gereageerd. 

De leden van de fractie van de P.S.P. hebben met teleurstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel. Zij stellen dat de financiële afhankelijkheid 
van partners in de nieuwe regeling groter wordt dan al het geval was. Zij 
tonen zich voorstander van een regeling, waarbij ieder individu bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd een zelfstandige uitkering verkrijgt van 
70% van het minimumloon. Hierop zullen wij later in deze memorie in § 4 
nader ingaan. 

Voor wat betreft het gevraagde commentaar op de brief van 17 oktober 
1984 van de Adviescommissie voor Pensioenen verwijzen wij naar § 6 van 
deze memorie. In die paragraaf komen deze zaken aan de orde. 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hebben met gemengde 
gevoelens kennisgenomen van het wetsvoorstel. Het streven naar een 
geëmancipeerde samenleving wordt door deze leden niet onderschreven. 
Zij wensen liever uit te gaan van de bijbelse norm van het gezin als 
hoeksteen van de samenleving. Hierbij merken wij op, dat in onze visie het 
gewenste proces van emancipatie van de samenleving niet op gespannen 
voet hoeft te staan met de positie van het gezin. 

De leden van de C.P.N.-fractie stemmen in met het voornemen van de 
regering om gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW te 
verwezenlijken. Met betrekking tot hun kritiek over de vormgeving verwijzen 
wij naar met name paragraaf 4 van deze memorie. 

De leden van de P.P.R.-fractie hebben de grootst mogelijke bezwaren 
tegen het invoeren van inkomensafhankelijke toeslagen in de AOW. Deze 
leden noemen hiertegen een aantal bezwaren op, die alleen in paragraaf 4 
van deze memorie aan de orde zullen komen. 

Ook de leden van de R.P.F.-fractie hebben met gemengde gevoelens 
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden zijn er niet 
van overtuigd, dat de wens om zowel betaalde als onbetaalde arbeid 
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anders te verdelen, in alle delen van de bevolking leeft. Zij stellen een 
kwantitatieve invulling hiervan op prijs. Een kwantificering hiervan is ons 
niet bekend. 

Onze voorstellen zijn gebaseerd op een visie op de maatschappij die 
weliswaar niet uitgaat van die van de hier aan het woord zijnde leden, doch 
die naar onze mening hun opvattingen evenmin geweld aan doet. Voor wat 
betreft de overige beschouwingen van deze leden verwijzen wij naar 
hetgeen wij terzake eerder in de memorie hebben opgemerkt. 

Dit geldt ook ten aanzien van de beschouwing van het lid van de G.P.V.-
fractie. Daar willen wij aan toevoegen, dat naar onze mening bij de huidige 
voorstellen niet gesteld kan worden, dat het sociale zekerheidsbeleid 
sturend is en dat er geen vrije keus meer zou bestaan inzake het al dan niet 
verwerven van inkomen. Het onderhavige wetsvoorstel werkt ten aanzien 
van de diverse gezinssituaties volstrekt neutraal. Ook verwerpen wij de 
suggestie dat dit voorstel gezinsonvriendelijk zou zijn en zien wij niet in 
hoe aan dit voorstel een impliciete drang voor gehuwde vrouwen die zich 
aan de opvoedende en verzorgende taak willen wijden kan worden toege-
kend. Immers ook een vrouw, die nimmer aan het arbeidsproces heeft 
deelgenomen heeft onverkort recht op een pensioen. Voorts zal bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd van de man indien de jongere echtgenote 
geen arbeid buitenshuis verricht, er zonder meer recht bestaan op een 
uitkering, berekend naar de gezinsbehoefte. Wat betreft de vraag van dit 
lid, of aan de eis van de derde richtlijn zou zijn voldaan door invoering van 
een sexe neutraal kostwinnersbeginsel, zonder verdeling van de totale 
uitkering over beide echtgenoten, menen wij dat zulks dan, met name gelet 
op het opbouwkarakter van de AOW, niet het geval zou zijn. In het overgrote 
deel van de gevallen zou dan immers voor de gehuwde vrouw geen eigen 
recht op pensioen bestaan. 

§ 2. De betekenis van de derde richtlijn 

Het verheugt ons dat de leden van de P.v.d.A.-fractie kunnen instemmen 
met het uitgangspunt dat de gelijke behandeling het beste tot zijn recht 
komt in een systeem waarbij individuen eigen uitkeringsrechten hebben. In 
dit verband vragen zij welk onderscheid de regering maakt tussen verzelf-
standiging en individualisering. 

Onder individualisering van uitkeringsrechten verstaan wij, dat iedere 
ingezetene een uitkering ontvangt die hem of haar in staat stelt om onaf-
hankelijk van een eventuele partner, voor zich een zelfstandig bestaan op 
sociaal minimumniveau te voeren. Met verzelfstandiging wordt bedoeld, 
dat aan het recht op uitkering geen voorwaarden zijn verbonden die door 
anderen dan de rechthebbenden worden bepaald. Een duidelijk voorbeeld 
is, dat het pensioen van de gehuwde vrouw ingaat op haar eigen pensioen-
gerechtigde leeftijd, ongeacht de leeftijd van haar echtgenoot. Individuali-
sering houdt tevens verzelfstandiging in, zodat zowel aan de uitkerings- als 
aan de preniieheffingskant van een consistente systematiek sprake is. 
Verzelfstandiging behoeft noodzakelijkerwijs niet altijd ook individualisering 
te betekenen. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de P.v.d.A.-fractie nog het 
volgende. In het kader van de AOW - anders dan bij de AAW - zal in zeer 
veel gevallen bij samenloop van twee ouderdomspensioenen bij een 
echtpaar aftopping moeten plaatsvinden, indien althans de hoogte van het 
ouderdomspensioen 70% zou bedragen. Samenloop van AOW-pensioen 
zal regel zijn bij een echtpaar, terwijl samenloop van twee AAW-uitkeringen 
in één gezin uitzondering is. Weliswaar zou een dergelijk pensioen stroken 
met de uitkeringsrechten ingevolge de AAW, doch in het laatste geval heeft 
de uitkeringsgerechtigde wel moeten voldoen aan de eis van reële inko-
mensderving gedurende het jaar, voorafgaande aan het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid, welke eis voor AOW-gerechtigden niet is gesteld. 
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De kostenfactor, waar de aan het woord zijnde leden naar vragen, heeft 
uiteraard ook een rol gespeeld. Ervan uitgaande dat deze aftopping op 
100% geschiedt en zich ook uitstrekt naar ongehuwd samenwonenden 
bedragen de kosten van een dergelijk systeem ca. 100 min. ten opzichte 
van het voorliggende wetsvoorstel, waarbij dan wel is uitgegaan van de 
structurele situatie, waarin ongehuwd samenwonenden als gehuwden 
worden aangemerkt. Wordt niet met ongehuwd samenwonenden rekening 
gehouden, dan bedragen de meerkosten ca. 220 min. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn voorts van mening dat statistisch 
zonder meer vaker aan mannen dan aan vrouwen de toeslag in de AOW zal 
worden toegekend. 

Het is dan de vraag, zo stelden deze leden, of een toeslagregeling berust 
op gerechtvaardigde gronden, waaraan iedere discriminatie vreemd is. 

Rechtstreeks verband van deze opmerking bestaat er met de vraag van 
de leden van de C.D.A.-fractie of de invoering van een inkomensafhankelijke 
toeslag geen spanning oplevert met de derde EG-richtlijn. 

Zowel de ieden van de P.v.d.A.-fractie als de leden van de C.D.A.-fractie 
verwijzen daarbij naar bladzijde 4 van het tussentijds verslag van de 
EG-Commissie over: «de toepassing van de richtlijn 79/7 EEG van 19 
december 1978». 

Onder het hoofd «verhogingen voor ten laste komende personen» wordt 
op de genoemde bladzijde ondermeer gesteld, zo stellen deze leden, dat 
verhogingen (ten behoeve van onder meer echtgenoten) slechts gerecht-
vaardigd kunnen zijn in het geval van een sociale prestatie die het bestaans-
minimum garandeert. De opmerking van de leden van de P.v.d.A.-fractie en 
de C.D.A.-fractie komen vervolgens hierop neer, dat de AOW niet voor alle 
verzekerden de functie heeft van het garanderen van een bestaansminimum. 
Met name de leden van de P.v.d.A.-fractie stellen vervolgens, dat zij 
zekerheid wensen te hebben dat een toeslagregeling zoals de regering 
voorstelt in de AOW in overeenstemming is met de richtlijn. Zij willen 
namelijk absoluut niet in de situatie geraken, dat achteraf correcties zouden 
moeten worden aangebracht, die ertoe zouden kunnen leiden dat een 
eventuele inkomensafhankelijke partnertoeslag alleen zou zijn toegestaan 
indien ook met het inkomen van de AOW-gerechtigde zelf rekening is 
gehouden. 

Het antwoord op deze vragen kan tweeledig zijn. Het tussentijds verslag 
van de EG-Commissie waarnaar verwezen wordt betreft een voorlopige 
interpretatie van de EG-Commissie van belangrijke vraagstukken met 
betrekking tot de derde EG-richtlijn, zoals die van de inhoud van het begrip 
indirectie discriminatie. 

De EG-Commissie komt begin volgend jaar met een definitief verslag. 
Daarnaast dient bedacht te worden dat de EG-Commissie niet de instantie 
is van wie het uiteindelijk oordeel over de interpretatie van de derde 
EG-richtlijn verwacht kan worden. Dat is alleen het Hof van Justitie van de 
EG. 

Afgezien daarvan kan ten aanzien van deze problematiek van de indirecte 
discriminatie en de toeslagregeling zoals deze voor de AOW wordt voorge-
steld, gesteld worden dat de AOW als volksverzekering in zich de functie 
heeft van het garanderen van een inkomen op minimumniveau. Daaraan 
wordt ook voldaan ten aanzien van gezinnen met een afhankelijke partner, 
die zelf nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

Dat de AOW niet voor alle uitkeringsgerechtigden dat effect heeft doet 
naar de mening van de regering niets af aan genoemd uitgangspunt. 

De rechtvaardiging voor een toeslagregeling zoals thans wordt voorgesteld 
is, kort samengevat, gelegen in de wens in de AOW zelf de meerdere 
uitgaven van een huishouden mogelijk te maken, vergeleken met die van 
het individu. Naar de mening van de regering is dit een objectief gerecht-
vaardigde grond, waaraan iedere gedachte aan discriminatie vreemd is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie menen, dat de regering de suggestie 
wekt dat de toeslag in een toekomstige Gezinstoeslagenwet wordt verwerkt 
en daardoor mede afhankelijk wordt gesteld van het inkomen van de 
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AOW-gerechtigde zelf. Eventuele verwerking van de toeslag voor bejaarden 
in een Gezinstoeslagenwet houdt naar onze mening geenszins in, dat de 
toeslag eveneens afhankelijk van het inkomen van de pensioengerechtigde 
zelf wordt verleend. Ten aanzien van bejaarden kunnen immers zonodig 
afwijkende bepalingen gelden, die specifiek voortvloeien uit het eigen 
karakter van de AOW. De toeslag is in beginsel al van tijdelijke aard, omdat 
deze wordt verleend totdat de jongere echtgenoot zelf de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt; een dergelijk vooruitzicht behoeft bij voorbeeld voor werklozen 
en arbeidsongeschikten niet aanwezig te zijn. Bovendien zou, indien de 
toeslag afhankelijk wordt gesteld van het inkomen uit of in verband met 
arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven (waarover een aanvullend pensioen 
gerekend kan worden), naar onze mening de AOW als bodemvoorziening 
in gevaar komen. 

De P.v.d.A.-fractie wijst er nog op, dat geenszins duidelijk is of de toeslag 
al dan niet aan de ABW zal worden gerelateerd. Zij zien in het tweede lid 
van artikel 7a, waarin wordt bepaald dat de toeslag niet in het buitenland 
wordt betaald, wel een aanwijzing. Voor de reden van deze bepaling 
verwijzen wij naar ons antwoord onder § 8, dat betrekking heeft op de 
artikelsgewijze toelichting. Wel willen wij in het algemeen opmerken, dat in 
het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid reeds de 
nodige gedachten over het karakter van een toeslagregeling zijn ontwikkeld. 
Daarbij zijn zowel overeenkomsten als verschillen met de ABW opgesomd. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben op zich zelf geen bezwaar tegen 
een toeslagsysteem, te meer omdat daarmee uitdrukking kan worden 
gegeven aan de verantwoordelijkheid van partners voor elkaar. Zij vragen 
zich echter af of een dergelijke regeling geen wezensvreemd element 
vormt in de AOW. Volgens deze leden zou een toeslagregeling veeleer 
thuishoren in een Gezinstoeslagenwet. In ieder geval zal een afzonderlijke 
AOW-toeslag nadrukkelijk een meer tijdelijk karakter moeten krijgen, in 
afwachting van een algemene regeling van inkomenstoeslagen. 

Het valt niet te ontkennen, dat de toeslagregeling een nieuw element 
vormt in de AOW. Niet gezegd kan worden, dat het om een wezensvreemde 
regeling gaat. De toeslag wordt ter zake van ouderdom verleend en dient 
derhalve als pensioen te worden aangemerkt. Terwijl de huidige AOW een 
pensioen verstrekt op minimumniveau, zorgt de toeslag er voor dat dat 
pensioen niet onder het minimumniveau terecht komt, waardoor een 
beroep op bijstand wordt voorkomen. Reeds bij gelegenheid van het 
wetsontwerp 18625 met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen op het terrein van de premieheffing hebben wij opgemerkt, dat 
de toeslagregeling niet per se in de AOW behoeft te worden ondergebracht. 
Niet vooruitlopend echter op de ontwikkeling en de definitieve vormgeving 
van de Gezinstoeslagenwet, lijkt het ons vooralsnog de beste gedachte dat 
de toeslagregeling in de AOW wordt ingebed. Daarbij is het evenwel niet 
zonder meer uitgesloten, dat in een later stadium, rekening houdend met 
de eigen merites van de AOW, de toeslagregeling naar de Gezinstoeslagen-
wet zou worden overgebracht. Vooralsnog zien wij hiertoe echter geen 
aanleiding. 

De leden van de V.V.D.-fractie verwachten van de invoering van een 
inkomensafhankelijke toeslagregeling een aanzienlijke bureaucratisering. 
De AOW-regeling zal aanzienlijk ingewikkelder worden, hetgeen haaks 
staat op de na te streven vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel. 
Naar het oordeel van deze leden zal bovendien de fraudegevoeligheid 
sterk toenemen, hetgeen in strijd is met de opvatting van de regering over 
het ISMO-rapport. Ten slotte vragen deze leden of een effectieve controle 
alsmede het voorkomen en bestrijden van fraude een zodanig regime 
nodig maakt dat de privacy van de betrokken gepensioneerden ernstig in 
gevaar komt. Ook de leden van de fractie van D'66 vragen hiernaar. 

Naar aanleiding van deze opmerkingen willen wij het volgende opmerken. 
We zijn het met de voornoemde leden eens, dat de opzet van de nieuwe 
AOW ingewikkelder is dan de huidige. Met name aan het recht op de 
toeslag zijn voorwaarden verbonden, die een nauwkeuriger behandeling 
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van de aanvraag om pensioen en daarmee een nader onderzoek noodzakelijk 
kunnen maken. Naar onze mening echter behoeft zulks niet onvermijdelijk 
te leiden tot toename van de bureaucratisering. Veel zal er ons aan gelegen 
zijn dit te voorkomen door een duidelijke en voor een ieder begrijpelijke 
aanvraagprocedure, een goed georganiseerde administratieve verwerking 
en een ruime voorlichting over het nieuwe uitkeringssysteem. De huidige 
groep van gehuwde bejaarden zal bij voorbeeld van de splitsing van de 
gehuwdenpensioenen, ca. 540000 in aantal, geen enkele hinder ondervin-
den. Deze operatie zal overigens in de loop van het volgende jaar zijn 
voltooid. Wat betreft een effectieve (her)controle en fraudebestrijding moet 
ons nog van het hart, dat het zeker niet in de bedoeling ligt elke bejaarde 
aan een uitgebreid en tijdrovend onderzoek te onderwerpen. Een dergelijke 
handelwijze kenmerkt de reeds bestaande inkomensafhankelijke regelingen 
ook niet. Van het merendeel van de bejaarden kan verwacht worden, dat 
gedurende de periode dat een toeslag moet worden verleend - 2 a 3 
jaren-zich geen grote veranderingen in de inkomenspositie zullen voordoen. 
De ervaringen, die zijn opgedaan met de toeslagregeling in de AAW, leren 
dat in een gering aantal gevallen een gedeeltelijke toeslag moet worden 
toegekend. Dit betekent dat veelal een globale inkomenstoets reeds 
voldoende is om te constateren of betrokkene wel of niet voor een toeslag 
in aanmerking komt. 

In de nieuwe opzet dient ervan te worden uitgegaan, dat bij het ontbreken 
van een inkomensopgave niet zonder meer van de kwade trouw van de 
bejaarde moet worden uitgegaan. Bij de berekeningen van de structurele 
meerkosten in verband met de inkomensafhankelijkheid van de toeslagen, 
dief 10 a f 15 min. bedragen, is van de bovengenoemde opzet en mate van 
gedetailleerdheid uitgegaan. In dit verband willen wij tevens verwijzen naar 
hetgeen hierover in § 7 van deze memorie is vermeld. Het kan naar de 
mening van de Regering in ieder geval niet zo zijn, dat om redenen van 
eenvoud van de door ons voorgestelde regeling moet worden afgezien. 
Voorop staat dat de nieuwe AOW voldoet aan de inkomenspolitieke 
doelstellingen van het regeringsbeleid. In § 4 van deze memorie over de 
uitwerking en vormgeving van het uitkeringssysteem zullen wij hierop nog 
uitgebreid ingaan. Die doelstelling kan evenmin ondergeschikt worden 
gemaakt aan de fraudegevoeligheid van het nieuwe systeem. Uiteraard zal 
wel al het mogelijke worden gedaan - met handhaving van de voorgestelde 
opzet - om fraude te voorkomen en te bestrijden. Voorts zien wij daarbij 
niet in waarom in het kader van dit wetsontwerp aan de privacy-aspecten 
meer betekenis moet worden gehecht dan bij voorbeeld bij de toepassing 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de belastingwetgeving. 

De R.P.F.-fractie heeft met teleurstelling geconstateerd, dat de Regering 
met de verzelfstandiging opnieuw een stap doet in de richting van volledige 
individualisering. Is dat ook de situatie waarnaar de Regering streeft, zo wil 
deze fractie gaarne vernemen. In de memorie van toelichting is er reeds op 
gewezen, dat de wijzigingen in de AOW enerzijds aansluiten op de feitelijke 
ontwikkeling van grotere deelname aan het arbeidsproces van gehuwde 
vrouwen, waarbij een verzelfstandiging van uitkeringsrechten past en 
anderzijds een voorziening bieden voor situaties waarin sprake is van 
feitelijke zorg en daar ook op langere termijn ruimte voor willen laten 
bestaan. 

Het is de leden van de R.P.F.-fractie voorts niet geheel duidelijk op welke 
grond de noodzaak bestaat de AOW aan te passen aan de derde richtlijn. 
Zij twijfelen aan deze noodzaak omdat de richtlijn slechts betrekking heeft 
op de beroepsbevolking. 

De derde richtlijn heeft naar onze mening inderdaad betrekking op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van zelfstandigen, alsmede op gepensio-
neerde werknemers en zelfstandigen. Indien echter de aanpassing van de 
AOW zich zou beperken tot de beroepsbevolking zal in deze wet een 
onderscheid tussen verschillende bevolkingsgroepen ontstaan, dat in strijd 
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is met het volksverzekeringskarakter. Het uitsluiten van de gehele AOW van 
de werkingssfeer van de richtlijn omdat deze wet ook op niet-werkenden 
betrekking heeft zal zeker door de Europese Commissie als een onaanvaard-
bare interpretatie worden opgevat. Overigens heeft Nederland in Brussel 
verklaard, dat de AOW onder de richtlijn valt. Tenslotte willen wij in dit 
verband nog opmerken dat de meeste pensioengerechtigden gedurende de 
verzekeringsperiode wel enige tijd tot de beroepsbevolking hebben behoord. 

De fractie van de P.S.P. stelt dat het door de Regering gekozen systeem 
met inkomensafhankelijke toeslagen niet overeenkomt met de intentie en 
strekking van de derde richtlijn. Het zal deze fractie niet verbazen, dat wij 
het met deze stelling niet eens zijn. Noch uit de tekst van de derde 
richtlijn, noch uit de ontstaansgeschiedenis kan worden afgeleid, dat de 
derde richtlijn de individualisering als enig mogelijke vorm van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen voorschrijft. Het feit, dat artikel 4, 
eerste lid, spreekt over «verhogingen van prestaties, verschuldigd uit 
hoofde van de echtgenoot» sterkt ons in de gedachte dat de richtlijn ruimte 
laat voor het door ons voorgestelde uitkeringssysteem. Wij zouden de 
leden van deze fractie willen uitnodigen nog eens aan te geven, waarop zij 
hun stelling met verwijzing naar de derde richtlijn menen te baseren. Voor 
wat betreft een vraag van deze fractie over de behandeling van ongehuwd 
samenwonenden verwijzen wij naar § 3 van deze memorie. 

§ 3. Personele werkingssfeer 

Ten aanzien van de personele werkingssfeer menen de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. er wijs aan te doen bij de bespreking van dit wets-
voorstel niet nader in te gaan op de gelijke behandeling van gehuwden, 
ongehuwden en ongehuwd samenwonenden. De leden stemmen in met de 
integrale aanpak van dit vraagstuk, waarvoor de regering heeft gekozen. 
Zij wijzen erop, dat de evaluatie van de eerste en tweede fase van de 
gelijke behandeling in de belastingsfeer eerst eind 1985 te verwachten is. 
Zij gaan ervan uit, dat bij voorstellen in dit kader deze evaluatie zal worden 
verwerkt. Tevens spreken zij de verwachting uit, dat bij een integrale 
benadering ook juridische overwegingen zullen worden betrokken. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen in dit verband of de regering zich 
met het standpunt van de SER kan verenigen, waar wordt gesteld dat de 
minimumbehoefte van gehuwden niet verschilt met die van ongehuwden, 
die behoren tot een samenlevingsverband dat wordt gekenmerkt door een 
duurzame gemeenschappelijke huisvesting en huishouding. Voorts 
betreuren deze leden dat voorshands een ongerechtvaardigd verschil in 
behandeling met betrekking tot de AOW blijft bestaan tussen gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden. 

Het verheugt de leden van de fractie van de C.P.N, dat de regering van 
mening is dat de situatie van ongehuwden ongewijzigd moet blijven. Zij 
benadrukken dat in hun visie gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden betekent dat gehuwden dezelfde rechten als 
ongehuwd samenwonenden krijgen en niet andersom. Ook de leden van 
de fracties van D'66 en van de P.S.P. zijn deze mening toegedaan. 

De leden van de fractie van de R.P.F, achten het ontoelaatbaar de 
ongelijke behandeling tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
nog langer dan strikt noodzakelijk is te laten voortbestaan. De door de 
regering in de memorie van toelichting aangevoerde argumenten hebben 
deze leden niet overtuigd. Zij vinden het gewenst deze gelijke behandeling 
per 1 januari 1985 reeds door te voeren. Voorts vragen zij waarom de 
regering de definiëring van ongehuwd samenwonenden in de twee-verdie-
nerswetgeving niet over kan nemen. 

Ook het lid van de G.P.V.Tractie acht de thans voorgestelde herziening 
van het AOW-systeem een goede gelegenheid om een einde te maken aan 
de feitelijke bevoordeling van ongehuwd samenwonende 65-plussers, en 
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65-plussers die gehuwd zijn nadat hun recht op AOW reeds is ingegaan. Zij 
stellen daarbij een systeem voor van een basisuitkering van 50% met een 
toeslag van 20% ingeval alleen een huishouding wordt gevoerd. Zij 
veronderstellen dat daarmee de systematiek eenvoudiger wordt. 

Naar aanleiding van deze beschouwingen merken wij het volgende op. 
Zoals ook reeds in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel is 
vermeld, onderschrijft de regering het standpunt van de SER over gelijke 
behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden volledig. 
Tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden bestaat naar onze 
mening geen verschil draagkracht en behoefte. Wij constateren dat ook bij 
de diverse fracties dit uitgangspunt wordt onderschreven. Toch willen wij 
niet overhaast maatregelen in deze sfeer voorstellen. De regering heeft 
gekozen voor een integrale aanpak van deze problematiek, zeker op het 
terrein van de sociale zekerheid. 

Een rechtvaardige afgrenzing van het begrip samenwonenden, waarbij 
zeker ook juridische aspecten een rol spelen, vergt een grondige studie. 
Voorts willen wij bij die studie gaarne de evaluatie met betrekking tot de 
bevindingen ten aanzien van de fiscale tweeverdienersmaatregelen 
betrekken. Wij stellen ons voor dat in de loop van het volgend jaar de 
studie kan worden afgerond, waarna voor wat de AOW betreft voorstellen 
aan het parlement zullen worden gepresenteerd. Deze zouden dan - op zijn 
vroegst - per 1 januari 1986 kunnen worden doorgevoerd. Overigens 
wijzen wij de invulling van gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden, zoals die door de fracties van de CPN en de PSP wordt 
voorgesteld, af. Verder in deze memorie wordt op het door deze fracties 
voorgestane uitkeringssysteem nader ingegaan. 

Wat betreft de uitvoerbaarheid van een systeem van gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden merken wij op, dat wij 
slechts hebben willen stellen, dat de uitvoering met een dergelijk systeem 
zal worden verzwaard en dat zulks bij overhaaste invoering als gevolg van 
de cumulatie van veranderingen tot problemen zou kunnen leiden. 

Naar aanleiding van de beschouwing van het lid van de G.P.V.-fractie 
willen wij nog opmerken, dat er in het huidige stelsel geen verschil in 
behandeling is tussen ongehuwd samenwonende bejaarden en bejaarden 
die na hun 65ste jaar zijn gehuwd. Deze laatste groep behoudt immers het 
recht op het ongehuwdenpensioen. Overigens zal deze problematiek 
uiteraard ook worden meegenomen in de definitieve voorstellen. Dit mede 
in antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de R.P.F, over 
de besparing in de uitkeringslasten, delen wij mee daarover geen exacte 
gegevens voorhanden te hebben. In het advies van de SER van 16 maart 
jl. wordt bij wijze van rekenexercitie uitgegaan van een besparing van f113 
min. (in geval van inkomensafhankelijke toeslagen). Daarbij is ervan 
uitgegaan, dat 4% van de ongehuwde bejaarden samenwoont met een 
partner die 65 jaar of ouder is en dat 1 % van de ongehuwde bejaarden 
samenwoont met een partner die jonger is dan 65 jaar. Bij die besparing is 
evenwel geen rekening gehouden met eventuele overgangsmaatregelen 
ten aanzien van reeds ingegane pensioenen. 

§ 4. Uitwerking en vormgeving van het uitkeringssysteem 

Op de uitwerking en vormgeving van het uitkeringssysteem en met 
name op de inkomensafhankelijkheid zijn vrijwel alle fracties uitvoerig 
ingegaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn geen voorstander van een automati-
sche toekenning van de volledige gehuwdenuitkering aan degene, die het 
eerst 65 jaar wordt. De C.D.A.-fractie onderschrijft de door de regering 
gestelde randvoorwaarden voor de gelijke behandeling. De V.V.D.-fractie 
heeft echter overwegende bezwaren tegen de inkomensafhankelijkheid. De 
leden van de D'66-fractie wijzen de inkomensafhankelijkheid ten sterkste af. 
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De C.P.N.-fractie heeft geen goed woord voor de toeslagregeling over. De 
R.P.F.-fractie vraagt een nadere onderbouwing van het niet tegemoet 
komen aan de bezwaren van een dergelijke regeling. De G.P.V.-fractie heeft 
daarentegen weinig moeite met inkomensafhankelijke toeslagen. Alvorens 
op de diverse commentaren in te gaan, hebben wij er behoefte aan vooraf 
nog eens de hoofdmotieven weer te geven van het ons meest wenselijk 
voorkomende uitkeringssysteem en daarbinnen met name de inkomensaf-
hankelijkheid van de toeslagen. Daarmee wordt mede de vraag beantwoord 
van de P.v.d.A.- en de R.P.F.-fractie, die willen dat de regering op de kritiek 
ingaat van de Raad van State op die inkomensafhankelijkheid. 

De regering heeft gekozen voor een systeem van basisuitkering en 
verhogingen daarvan in de vorm van toeslagen. De basisuitkering komt 
een ieder toe, die verzekerd is geweest en de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. 
De toeslag wordt hoofdzakelijk uit inkomenspolitieke overwegingen 
verleend aan de gehuwde pensioengerechtigde, die een jongere echtgenoot 
heeft die niet in de eigen kosten van levensonderhoud voorziet; de toeslag 
wordt dan ook afhankelijk van het inkomen uit of in verband met arbeid in 
het bedrijfs- of beroepsleven van die jongere echtgenoot verleend. 

Met nadruk willen wij er op wijzen, dat inkomenspolitieke overwegingen 
de doorslag hebben gegeven voor de hiervoor geschetste opzet van het 
uitkeringssysteem. Mede in het licht van de verzelfstandiging van uitke-
ringsrechten menen wij, dat een voorziening ter zake van ouderdom zich 
slechts dan tot andere personen dan bejaarden kan uitstrekken, indien als 
het ware de ouderdom ook voor hen de voorziening in het levensonderhoud 
bepaalt. De noodzaak ontbreekt dan ook om aan gehuwde pensioengerech-
tigden een uitkering te verstrekken op het niveau van het huidige gehuw-
ctenpensioen, terwijl de jongere echtgenoot vanwege de aanwezigheid van 
een eigen inkomen het pensioen van de ander niet nodig heeft. Indien in 
dat geval dan toch een gehuwdenpensioen wordt verstrekt, wordt aan de 
AOW een functie gegeven die verder reikt dan voorziening in een mini-
mumbehoefte. 

Het komt ons bovendien onlogisch voor, dat alleen gedurende de 
periode dat de jongere echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 
heeft bereikt, aan de AOW dan een ruimere opzet wordt gegeven. Het zal 
wellicht zo zijn, dat thans in veel gevallen een toeslag moet worden 
verleend, omdat van de huidige generatie van bejaarden veelal nog één 
van de echtgenoten de kost verdient, terwijl de andere echtgenoot voor het 
huishouden zorgt. De maatschappelijke opvattingen over de rol van man 
en vrouw in de samenleving en het gezin veranderen echter. Dit komt 
onder meer tot uiting in de wens betaalde en onbetaalde arbeid anders te 
verdelen. Het stelsel van sociale zekerheid, dat staat voor een ingrijpende 
wijziging vanwege de realisering van de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen, zal tevens op die veranderende maatschappelijke opvattingen 
moeten inspelen. Indien dat naar onze mening niet thans plaatsvindt, zal 
binnen afzienbare tijd nogmaals een ingrijpende aanpassing moeten 
plaatsvinden. Immers de ontwikkeling in de richting van een grotere 
arbeidsdeelname van met name gehuwde vrouwen zet zich door. 

De tweede richtlijn van de Europese Gemeenschappen, die onder meer 
betrekking heeft op de gelijke toetreding van mannen en vrouwen tot de 
arbeidsmarkt heeft daartoe ondersteunend gewerkt. In dat perspectief zal 
een regeling van inkomensonafhankelijke toeslagen een ongewenste 
uitwerking hebben, die in de tijd alleen maar schrijnender wordt. Al met al 
zal in onze visie vroeg of laat de AOW derhalve wederom aan aanpassing 
toe zijn. Wij menen, dat met die aanpassing niet moet worden gewacht. In 
dit verband zullen de problemen, die de diverse fracties zien in de invoering 
van inkomensafhankelijke toeslagen op dit moment, door een latere 
inwerkingtreding van een dergelijk systeem slechts naar achteren worden 
geschoven in plaats van opgelost. 

Het doet ons genoegen dat de P.v.d.A.-fractie zich tegen een automatische 
toekenning van een toeslag heeft uitgesproken. Zij achten dit in principe 
niet in overeenstemming met het uitgangspunt van zelfstandige rechten 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18 515, nr. 8 12 



en plichten. Een AOW-toeslag, gecombineerd met een arbeidsinkomen dan 
wel een sociale zekerheidsuitkering, zou volgens deze leden niet moeten 
voorkomen. Wel willen zij meer informatie en - zo mogelijk - oplossingen 
voor vele problemen, die volgens hen nog kleven aan de overgang naar 
een nieuw zelfstandig uitkeringssysteem. 

Allereerst wijzen zij op het effect van een inkomenstoets op deelname 
aan het arbeidsproces. Ook de C.D.A.-, V.V.D.- en D'66-fractie stellen ons 
hierover vragen. De R.P.F.-fractie stelt het op prijs een nadere onderbouwing 
te horen over de ontmoediging om arbeid te verrichten. Volgens de 
regering zal de wens om aan het arbeidsproces deel te nemen niet slechts 
zijn ingegeven door financieel gewin. Wij gaan er dan ook van uit dat 
andere factoren mede de beslissing bepalen om zich terug te trekken van 
de arbeidsmarkt. Velen ervaren deelname aan het arbeidsproces zinvoller 
dan het verrichten van onbetaalde arbeid. Bovendien zal daardoor de 
mogelijkheid van een zelfstandig bestaan behouden blijven. Het is echter 
ook voor te stellen, dat - indien één van de echtgenoten de 65-jarige 
leeftijd heeft bereikt - zowel deze als de jongere echtgenoot gezamenlijk 
besluiten een andere invulling aan hun bestaan te geven. De gezamenlijke 
beleving van de oude dag zal een sterk motief daarvoor kunnen zijn. Niet 
elke terugtrekking van de arbeidsmarkt zal dan ook als een ongewenste 
doch noodzakelijke handeling moeten worden uitgelegd. Voorts moet 
bedacht worden, dat het veelal personen betreft, die zelf niet ver van de 
pensioengerechtigde leeftijd afstaan. 

De P.v.d.A.-fractie brengt vervolgens de gewekte verwachtingen ter 
sprake. Zij stellen een overgangsregeling voor, volgens welke aan personen 
die 60 jaar of ouder zijn nog een ongetoetste toeslag wordt verstrekt. Het is 
inherent aan de invoering van een nieuw systeem, dat er verschillen 
bestaan tussen de huidige groep van bejaarden en degenen die in de 
toekomst de 65-jarige leeftijd bereiken. Deze situatie is naar onze mening 
niet te vermijden. Overigens gaven de adviesaanvragen aan de SER en de 
Emancipatieraad, die uit 1981 dateren, reeds een indicatie in welke richting 
het Kabinet dacht bij de invoering van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW. Het komt ons onrechtvaardig voor, 
dat een betrekkelijk willekeurig gekozen groep van potentiële pensioenge-
rechtigden, nl. degenen die 60 jaar of ouder zijn, nog niet worden gecon-
fronteerd met de gevolgen van het uit de gelijke behandeling voortvloeiende 
systeem. 

Voorts achten wij de budgettaire gevolgen van de desbetreffende 
overgangsregeling ongewenst. Een dergelijke regeling heeft namelijk sterk 
het karakter van een tijdelijke inkomensonafhankelijke toeslagregeling, in 
afwachting van het definitieve systeem. 

Op de aansluiting van de aanvullende pensioenen op het nieuwe AOW-
systeem zal in § 6 uitgebreid worden ingegaan. 

Voorts zijn door de leden van de fractie van de R.P.F, bezwaren tegen de 
inkomensafhankelijke toeslagen aangetekend vanwege de verwaring van 
de uitvoeringstaak en toename van arbitraire keuzes bij de bepaling van de 
inkomenscategorieën. Reeds eerder is door ons kenbaar gemaakt dat wij 
de intentie hebben bij de bepaling van de inkomenscategorieën het 
Inkomensbesluit-AAW als uitgangspunt te nemen. Een desbetreffend 
ontwerp-besluit zal aan de Raad van State worden voorgelegd. Gezien deze 
procedure kan ons geen keuzes worden verweten, die arbitrair zijn in de zin 
dat vooraf geen mogelijkheid heeft bestaan over dit onderwerp van 
gedachten te wisselen. Van de uitvoeringsorganen hebben wij vernomen 
dat zij volledig in staat zijn het nieuw voorgestelde uitkeringssysteem 
zorgvuldig uit te voeren. We hebben er het volste vertrouwen in, dat de 
verzwaring van de taken niet ten koste zal gaan van de bejaarden. 

Voorts zijn diverse kanttekeningen geplaatst bij de systematiek van de 
toeslagregeling. Met de leden van de P.v.d.A.-fractie verschillen wij van 
mening dat door de huidige toeslag een te hoge drempel wordt opgeworpen. 
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Enerzijds zal al gauw bij een meer volledige werkweek de inkomsten uit 
arbeid de toeslag aanmerkelijk overtreffen. Anderzijds laat de toeslagregeling 
een deel van het genoten inkomen vrij. 

Wij erkennen, dat indien de AAW-systematiek zou worden gevolgd, zoals 
deze leden suggereren, het arbeidsinkomen eerder meer zal bedragen dan 
de toeslag; op het overnemen van deze systematiek in de AOW zijn wij in 
paragraaf 2 reeds ingegaan. 

De leden van C.D.A.-, de V.V.D.- en de G.P.V.-fractie vragen zich af of de 
toeslagregeling niet te grofmazig is en zal leiden tot schokeffecten. Ook de 
S.G.P.-fractieleden informeren of niet dezelfde problemen zich voordoen 
als bij de bejaardenziekenfondspremie voor gepensioneerden met een 
klein aanvullend pensioen. De effecten die de C.D.A.-fractie aan de hand 
van een voorbeeld aangeven, kunnen zich inderdaad voordoen. De ver-
anderingen, die optreden als gevolg van een toe- of afname van het 
arbeidsinkomen zullen zich inderdaad voordoen rondom de grenzen, 
waarbij nog net wel of net niet meer aanspraak op een (gedeeltelijke) 
toeslag bestaat. Het is echter de vraag of die toe- of afname telkens slechts 
één gulden bedraagt. De Regering heeft gekozen voor een systeem, 
waarbij bij een inkomen van de jongere partner van 0 tot 15% van het 
huidige gehuwdenpensioen een toeslag van 50% wordt verleend; ligt het 
inkomen tussen de 15 en 30% dan bedraagt de toeslag 35%, bij een 
inkomen tussen de 30 en 50% zal een toeslag van 20% worden toegekend. 
Aan deze verdeling geeft de Regering verreweg de voorkeur, omdat 
hierdoor het vrijgestelde inkomen kan oplopen tot 15% ingeval van een 
toeslag van 50 of 35% en tot 20% in geval van een toeslag van 20%. Deze 
vrijstelling komt dan namelijk overeen met die ingevolge de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet. Een verdergaande vrijstelling, zoals door de 
MHP en de CNV voorgesteld, wijzen wij dan ook af. Indien overigens de 
schokeffecten zullen worden gemitigeerd door middel van een indeling van 
de toeslag in meerdere tranches zal de vrijstelling weer minder worden dan 
die ingevolge de ABW, waarnaar evenmin onze gedachten uitgaan. 
Overigens blijkt uit de met de AAW opgedane ervaringen, dat slechts in 
een zeer gering aantal gedeeltelijke toeslagen moeten worden toegekend. 
De G.P.V.-fractie vraagt of gedacht is aan een glijdende schaal. 

Geen enkele sociale verzekeringswet kent een dergelijke opzet. Bovendien 
wordt de uitvoering van de toeslagregeling danig verzwaard; immers elke 
wijziging in de inkomenspositie van de jongere echtgenoot van de pensi-
oengerechtigde, hoe gering ook, zal direct tot aanpassing van de toeslag 
moeten leiden. 

Een glijdende schaal zou voor allen, die voor een toeslag in aanmerking 
komen, een impliciet marginaal tarief van 100% op het inkomen van de 
jongere echtgenoot leggen. We geven om die reden de voorkeur aan de 
voorgestelde toeslagregeling, die naar onze mening slechts incidenteel tot 
schokeffecten zal leiden. 

Het ligt in het voornemen van de Regering, dit in antwoord op een vraag 
van de C.D.A.-fractie, onder inkomen uit of in verband met arbeid in het 
bedrijfs- of beroepsleven tevens het pensioen van de jongere echtgenoot te 
verstaan. Wij willen daarbij geen onderscheid maken naar nog toe te 
kennen en reeds ingegane pensioenen. Hiermee is tevens een desbetreffende 
vraag van de G.P.V.-fractie beantwoord. Leidraad bij de omschrijving van 
het inkomensbegrip zal, zoals gezegd, het Inkomensbesluit-AAW van 26 
juni 1980, Stcrt. 1980, 133, zijn. Volgens dit besluit wordt een met een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering overeenkomende uitkering als inkomen 
aangemerkt. 

De leden van de R.P.F.-fractie willen een nadere toelichting op de 
beperkingen van het inkomensbegrip tot het inkomen van de jongere 
partner. Hoe valt dit te rijmen met het uitgangspunt om geen toeslag te 
verlenen indien de noodzaak daartoe uit inkomenspolitieke overwegingen 
niet bestaat? Waarom bliijft het eigen inkomen van de pensioengerechtigde 
dan buiten beschouwing, zo vragen deze leden zich af. In antwoord op deze 
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vragen willen wij het volgende opmerken. Bij de aanpassing van de AOW 
aan het beginsel van gelijke behandeling hebben wij ernaar gestreefd de 
kenmerken van de AOW niet aan te tasten. Zo bestaat er op basis van het 
aantal opgebouwde verzekeringsjaren recht op een basispensioen, dat niet 
mede afhankelijk is van inkomen van de pensioengerechtigde of de 
partner. 

Een ander uitgangspunt, waaraan wij sterk hechten, is dat de AOW zijn 
functie als bodem in de totale pensioenvoorziening behoudt. Ook op dit 
uitgangspunt is als het ware de verzelfstandiging toegepast. Indien het 
eigen inkomen van de pensioengerechtigde - het zal dan meestal om 
aanvullend pensioen gaan - op de toeslag van invloed zou zijn, zou de 
AOW als bodemvoorziening zijn betekenis verliezen. Het aanvullende 
inkomen zou dan als bodem fungeren en een deel van het pensioen 
ingevolge de AOW, nl. de toeslag, zou een aanvullend karakter krijgen. De 
Regering is geen voorstander van een dergelijke verschuiving. De leden 
van dezelfde fractie vragen voorts welke betekenis moet worden toegekend 
aan de zinsnede, dat toeslagen slechts materiële betekenis hebben in 
situaties waarin er sprake is van een ongelijke deelname van mannen en 
vrouwen aan het arbeidsproces. Met de desbetreffende passage is bedoeld, 
dat bij een volledige werkgelegenheid, eventueel door een herverdeling 
van arbeid bereikt, er in het algemeen geen personen meer zullen zijn die 
van anderen afhankelijk zijn voor de voorziening in het levensonderhoud. 
In die situatie zal er op een toeslagregeling geen beroep meer behoeven te 
worden gedaan. Mocht die situatie ooit worden bereikt, dan kan gesteld 
worden dat de toeslagen van tijdelijke aard zijn geweest. 

De leden van de C.D.A.-fractie zullen graag van de Regering vernemen of 
vanwege een aantal principiële dan wel uitvoeringstechnische problemen 
de derde richtlijn een interimregeling toestaat, totdat de Gezinstoeslagenwet 
van kracht geworden is. 

Het moment waarop de gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
moet zijn gerealiseerd wordt door de Europese Commissie als een uiterste 
datum beschouwd. 

Een en ander laat naar onze mening de mogelijkheid onverlet de vorm 
waarin het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen is 
gegoten, later te wijzigen. 

Wij hebben er goede nota van genomen, dat de P.v.d.A.-fractie gezien de 
onduidelijkheid rondom de Gezinstoeslagenwet, de toeslagen uit het 
Ouderdomsfonds wil financieren. Het onderhavige wetsontwerp komt met 
deze opvatting overeen. 

De S.G.P.-fractie vraagt wat de effecten zijn van de vergelijking tussen de 
netto toeslag en netto inkomens van de jongere partner teneinde te 
voorkomen dat het gezinsinkomen tot beneden het netto minimumloon 
daalt zodra de oudste partner 65 jaar wordt. 

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de oudste partner zal geen 
daling van het totale gezinsinkomen kunnen plaatsvinden waardoor minder 
wordt ontvangen dan het netto minimumloon. Door de vergelijking van 
toeslag en inkomen op netto basis, ingebracht in het wetsontwerp bij nota 
van wijziging (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 515, nr. 4, 
onderdeel I), wordt dit voorkomen. 

Het lid van de fractie van de G.P.V. vindt de constructie gekunsteld dat 
het ouderdomspensioen wordt gesplitst terwijl toch in het totaal aan 
uitkeringen binnen de economische eenheid niets verandert. Volgens deze 
leden wordt een financiële onafhankelijkheid gecreëerd, terwijl de eigen 
financiële verantwoordelijkheid van de burgers ten opzichte van elkaar 
voorop dient te staan. Het sociale-zekerheidsbeleid moet daarbij aansluiten. 
Zij stellen bovendien dat bij vele bejaarden de nieuwe regeling niet in 
overeenstemming is met hun belevingswereld. 

Wij zijn het niet met deze leden eens, dat door het gekozen uitkeringssys-
teem een volledige financiële onafhankelijkheid is tot stand gekomen. Bij 
de hoogte van het basispensioen voor een gehuwde is er juist rekening 
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mee gehouden, dat binnen het gezin er nog een ander is die inkomen 
heeft. Ook de toeslagregeling is een duidelijk voorbeeld van de verantwoor-
delijkheid van een pensioengerechtigde voor het onderhoud van te zijnen 
laste komende personen. 

Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen noopt in 
juridisch opzicht tot het scheppen van een eigen recht op ouderdoms-
pensioen voor de gehuwde vrouw. De mogelijkheid van gezamenlijke 
uitbetaling van de pensioenen aan één van de echtgenoten, stelt hen 
echter in staat de huidige situatie feite/ijkte laten voortbestaan. 

Een aantal fracties heeft ten principale twijfels geuit bij de uitwerking van 
de gelijke behandeling in de vorm van de verzelfstandiging. De Regering 
heeft er kennis van genomen dat de D'66-fractie zich nog beraadt op het 
meest wenselijke stelsel van uitkeringsrechten. Hoewel de gedachten van 
de leden van deze fractie uitgaan naar het systeem-A uit het SER-advies, 
zien zij aan dit systeem nog een drietal bezwaren. In ieder geval wil deze 
fractie dat de extra premie-opbrengst als gevolg van de verzelfstandiging 
wordt gebruikt voor verdere individualisering van de sociale zekerheid. 

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp 18 625 hebben wij opgemerkt 
- en wij willen dat gaarne nog eens herhalen - dat het een misverstand is 
te denken dat aan de extra baten later een aparte bestemming kan worden 
gegeven. Het is in de eerste plaats van belang, dat er een rechtvaardig 
uitkeringssysteem tot stand komt. In het begin van deze paragraaf is 
aangegeven wat wij daaronder verstaan. Door het uitkeringssysteem zijn 
de lasten bepaald. Rekening houdend hiermee wordt, gegeven het premie-
heffingssysteem, de bijpassende premie gevonden, waardoor er geen 
meeropbrengst kan ontstaan. Dit mede in reactie op opmerkingen terzake 
van de P.S.P.-fractie. Op het advies van de Emancipatieraad over dit 
onderdeel zijn wij in de memorie van toelichting reeds ingegaan. 

De P.S.P.-fractie constateert dat de mogelijkheid om elke bejaarde een 
AOW-uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon te geven al snel 
buiten beschouwing is gelaten. De keuze van de regering zou niet in overeen-
stemming zijn met de intentie van de derde richtlijn. Deze fractie wenst op 
het individuele pensioen een tijdelijke toeslag te verlenen totdat de indivi-
dualisering van de bijstand is gerealiseerd. 

De leden van de C.P.N.-fractie hebben zich in gelijke bewoordingen 
uitgelaten. Zij achten de toeslagregeling aanvaardbaar in een overgangsfase 
naar volledige individualisering. Naar aanleiding van het voorgaande 
merken wij allereerst op, dat de richtlijn geen specifieke vorm van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen dwingend voorschrijft. Voor wat 
betreft de ontwikkeling van een stelsel van verzelfstandiging naar individu-
alisering verwijzen wij naar de inleiding van deze memorie. We achten het 
voorts niet wenselijk, dat een toeslagregeling op den duur plaats zal 
moeten maken voor toepassing van de Algemene Bijstandswet. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen naar een onderbouwing van 
de in de memorie van toelichting vermelde 3 mld. kosten voor een uitke-
ringsregeling, die aan iedere bejaarde een uitkering van 70% van het 
minimumloon verstrekt, mede in het licht van de berekeningen van de 
Emancipatieraad. 

De Emancipatieraad komt in zijn advies op een bedrag aan extra kosten 
van ca. 2,7 mld. Bij de berekening van dit bedrag is uitgegaan van de 
volumesamenstelling zoals die vermeld stond in de adviesaanvrage. Op 
grond van latere informatie, met name van de Sociale Verzekeringsbank, is 
gedurende de adviesprocedure bij de SER de volumesamenstelling van 
met name gehuwden gewijzigd en wel als volgt: 

65 jaar 391 000 (367 800) 

65 jaar 1 4 4 0 0 0 d 6 3 000) 
65 jaar 

65 jaar 2] 7QQ ( 2 g 3QQ) 
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beide gehuwden > 

gehuwd man > 
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Tussen haakjes staan de aantallen vermeld, zoals gebruikt in de bereke-
ningen van de Emancipatieraad. Met gebruikmaking van deze nieuwe 
volumegegevens zullen ook de berekeningen van de Emancipatieraad 
uitkomen in de orde van grootte van 3 mld. 

Vervolgens wordt door de Emancipatieraad een bedrag ad 600 min. aan 
extra premie-opbrengsten afgetrokken. Dit bedrag komt overeen met het in 
de adviesaanvrage door de regering opgenomen bedrag aan extra 
AOW/AWW-premies. Dat bedrag had betrekking op 1981 en op het premie-
plichtig inkomen, zonder de extra verhoging met f7000. In de memorie van 
toelichtinq bij wetsontwerp 18 625 is een bedrag van 500 min. aan extra 
AOW/AWW premie opgenomen. Daarbij is uitgegaan van een raming voor 
1985, rekening houdend met de sinds 1982 toegepaste extra verhoging met 
f7000, alsmede met de premie- en inkomensmutaties sinds 1981, zodat 
hier sprake is van een nieuwe bijgestelde raming ten opzichte van de 
adviesaanvrage aan de Emancipatieraad. Het uiteindelijke saldo in de 
berekeningen van de Emancipatieraad, zijnde 2,7 mld. -/- 0,6 mld. = 2,1 
mld., wijzigt onder invloed van bovenstaande informatie in 3,0 mld. -/- 0,5 
mld. = 2,5 mld. 

De leden van de fractie van de P.S.P. informeren naar de inverdieneffecten 
bij een systeem, waarbij alle bejaarden een uitkering ter hoogte van 70% 
van het minimumloon wordt toegekend. Hierbij zou het dan met name 
gaan om extra premie- en belastingopbrengsten alsmede om minder 
uitgaven in het kader van de huursubsidie, de eenmalige uitkering en de 
kosten van verpleging c.q. verzorging in een bejaardentehuis of andersoor-
tige instelling. 

Ten aanzien van eventuele inverdieneffecten middels premies en 
belastingen moet sprake zijn van een misverstand. Zoals reeds in de 
memorie van toelichting is vermeld, zijn de berekende meerlasten, opgeno-
men op netto basis. Hieruit volgt dat in de meerlast van 3 mld. voor het 
door deze leden voorgestelde systeem reeds impliciet rekening is gehouden 
met de meeropbrengst aan premies en belastingen over de hogere uitkering. 

De inverdieneffecten aan de uitgavenkant van de rijksbegroting zijn 
moeilijk in te schatten. Hier treedt enkel voordeel op voorzover het uitkerin-
gen of verstrekkingen betreft aan gehuwde bejaarden, die op dit moment 
een pensioen van 100% ontvangen. Met betrekking tot de eenmalige 
uitkeringen valt wel een indicatie te geven. In 1983 werd ca. 57 min. aan 
eenmalige uitkeringen voor AOW-gerechtigden verstrekt, waarvan aan 
gehuwden ca. 24 min., terwijl in 1984 een bedrag van ca. 70 min. werd 
uitgegeven. Hiervan vloeide ca. 30 min. toe aan gehuwde AOW-gerechtigden. 
Indien dus alle gehuwde AOW-gerechtigden in het vervolg geen aanspraak 
meer zouden kunnen doen gelden op een eenmalige uitkering, zou hierdoor 
tijdelijk, voor de duur dat de eenmalige uitkering blijft bestaan en afhankelijk 
van de hoogte waarop deze blijft bestaan, maximaal een bedrag van ca. 30 
min. beschikbaar komen. Ten aanzien van de individuele huursubsidies kan 
nog het volgende worden opgemerkt. 

Volgens opgave van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieuhygiëne wordt aan ca. 235000 bejaarden huursubsidie 
verleend. Hiertoe behoren ca. 155000 alleenstaande bejaarden en ca. 
80000 gehuwde bejaarden. Het bedrag aan individuele huursubsidies dat 
met betrekking tot deze groep bespaard kan worden, door middel van een 
individueel recht van 70% voor elke bejaarde, bedraagt ca. 155 min. 

Met betrekking tot de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ kan ten 
slotte worden vermeld dat naar mededeling van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur het betreffende voorstel slechts effect heeft 
voor een beperkt aantal personen, en dat qua besparingsbedrag gedacht 
moet worden in de orde van grootte van 5 min. 

Echter, al resulteert per saldo aan de uitgavenkant van de rijksbegroting 
en de sociale fondsen een besparing van in totaal 200 min., dan nog blijft 
er, rekening houdend met de extra premie-opbrengst ten gevolge van de 
verzelfstandiging in de premieheffing, een bediag van ca. 2,3 mld. dat uit 
premieverhoging gefinancierd moet worden. Dit komt overeen met een 
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premieverhoging van ca. 1,2 procentpunt. Het zal duidelijk zijn, dat een 
dergelijke premieverhoging, gezien de koopkrachtontwikkeling ongewenst 
is. Bovendien wordt in de verre toekomst de vergrijzingsproblematiek 
ernstig verzwaard door een dergelijke stijging van uitkeringsrechten. 
Voorts wensten deze leden nog geïnformeerd te worden over de extra 
premie-opbrengst voor de AOW die gemoeid zou zijn met een afschaffing 
van de huidige maximum premiegrens. Het effect van een dergelijke 
afschaffing is uiterst moeilijk te bepalen, mede gezien het feit dat allerlei 
aftrekposten, welke nu, omdat het inkomen boven de maximum premiegrens 
ligt, niet effectief zijn, plotseling wel een verlagend effect krijgen voor het 
premieplichtig inkomen. Een zeer globale en tentatieve schatting van het 
CPB duidt echter op een extra premie-opbrengst voor de AOW/AWW in de 
orde van grootte van 500 min. Voor de opslagpremies zal dan nog eenzelfde 
bedrag beschikbaar komen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen voorts welk bedrag de 
aanvullende regelingen zouden besparen, indien gekozen zou worden voor 
een AOW-uitkering van 70% voor iedereen. Aangenomen wordt dat de 
vragenstellers doelen op de besparing die optreedt vergeleken met de 
situatie waarin een echtpaar totaal niet meer dan 100% AOW ontvangt. Een 
besparing in dit verband treedt alleen op, wanneer men ervan uitgaat dat 
het in het wetsontwerp vervatte systeem ertoe zal leiden, dat de aanvullende 
pensioenregelingen ertoe zullen overgaan bij de formulering van de 
franchise steeds slechts uit te gaan van een AOW van 50%. Dit nu is mede 
gezien de standpunten van sociale partners, zoals die blijken uit het 
SER-advies, allerminst waarschijnlijk. Meer voor de hand ligt, dat men in 
ieder geval de franchise niet lager zal stellen dan thans het geval is en dus 
uit zal gaan van een AOW van 70% en nog waarschijnlijker van een AOW 
van 100%. Wanneer men bij de franchise voor iedereen zou uitgaan van 
een AOW van 70% zou dit een substantiële lastenstijging tot gevolg 
hebben. Wat betreft de vermeende besparingen kan overigens nog worden 
opgemerkt, dat een aanwending daarvan ten behoeve van de realisering 
van een AOW van 70% voor iedereen in het geheel niet aansluit bij de 
scheiding van de (financiering van de) basisvoorziening en de aanvullende 
voorziening en de verantwoordelijkheden daarvoor. 

De P.S.P.-fractie wil graag nog een berekening zien van de besparingen 
van een geïndividualiseerde AOW in de uitvoeringssfeer. Aangezien de 
structurele uitvoeringskosten als gevolg van de inkomensafhankelijkheid 
zullen toenemen met f 10 a f 15 min., zal dat ook het bedrag aan besparingen 
zijn indien het uitkeringssysteem wordt gekenmerkt door volledige indivi-
dualisering. De gevolgen van een dergelijk systeem voor de uitvoerings-
praktijk zijn te waarlozen. 

Als gevolg van de volledige individualisering zal het inkomen van 
bejaarden toenemen. De leden van de P.S.P.-fractie willen een commentaar 
op de stelling dat door die inkomenstoename minder gebruik behoeft te 
worden gemaakt van gesubsidieerde voorzieningen van overheidswege. Zij 
verwijzen in dit verband naar het rapport «Kosten en financiering van 
bejaardenvoorzieningen 1981-1991» van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Wellicht zal een inkomenstoename ertoe kunnen leiden, dat geen beroep 
meer op andere voorzieningen behoeft te worden gedaan. Naar onze 
mening echter moet de AOW beperkt blijven tot een algemene voorziening 
wegens ouderdom en wel op een minimumniveau. Het past niet in deze 
wet, impliciet door een hoogte van het pensioen, overheidsvoorzieningen 
op te nemen, waarop in bijzondere gevallen aanspraak bestaat. 

§5. Overgangsrecht 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. dringen aan op een zodanig ruime 
overgangsregeling, dat voor degenen, die reeds thans AOW-pensioenge-
rechtigd zijn, geen verandering zal optreden. Daarbij dient aan de nu reeds 
6H-jarige gehuwde vrouw zonder meer een volledig gehuwdenpensioen te 
worden toegekend. 
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In het wetsvoorstel is getracht ook de groep van reeds AOW-pensioenge-
rechtigden onder te brengen in het nieuwe systeem om te voorkomen, dat 
voor de bejaarden twee verschillende systemen gaan ontstaan. Tevens 
wordt daardoor naar onze opvatting volledig recht gedaan aan de derde 
richtlijn, die immers tot een eigen pensioen ook voor de gehuwde vrouw 
moet leiden. 

Voorts bedoelen de voorgestelde overgangsbepalingen uiteraard om de 
overgang naar de nieuwe situatie voor de thans AOW-pensioengerechtigde 
zo geruisloos mogelijk te doen geschieden. 

Direct gevolg van de invoering van de gelijke behandeling en de over-
gangsbepalingen is dan ook, dat die gehuwde vrouwen, die voor de datum 
van inwerkingtreding van dit voorstel reeds de leeftijd van 65 jaar hebben 
bereikt, zonder inkomenstoets een volledige AOW-uitkering wordt toege-
kend. 

Uitgangspunt bij de vaststelling van het overgangsrecht is in ieder geval, 
dat in principe voor de bestaande gevallen geen teruggang in inkomen 
dient plaatste vinden. 

Wat betreft de verruiming van de overgangsregeling verwijzen wij naar 
hetgeen wij hierover in de vorige paragraaf hebben gesteld. De hier aan 
het woord zijnde leden vragen vervolgens naar de gevolgen van de 
splitsing van het AOW-gehuwdenpensioen in twee individuele delen. 

Krachtens de fiscale wetgeving geldt voor ieder van de echtgenoten, die 
elk afzonderlijk het AOW-gehuwdenpensioen zullen ontvangen, de belasting-
vrije som voor de tweeverdiener. De gehuwde man of vrouw die een 
gehuwdenpensioen én een volledige toeslag ontvangt krijgt de belasti ngvrije 
som voor een alleenverdiener. Een aanvullend pensioen voor één of beide 
partners oefent daarop geen invloed uit. Met betrekking tot een vraag van 
het lid van de fractie van het G.P.V. delen wij mee, dat er naar onze mening 
niet meer aangiftes voor de inkomstenbelasting zullen moeten worden 
gedaan dan thans het geval is. Het AOW-pensioen is namelijk aan de 
voorheffing onderworpen. 

Met betrekking tot de premieheffing voor de ziekenfondsverzekering 
wordt slechts aangesloten bij het in dat kader geldend beleid. Voor de 
berekening van de in te houden premies wordt voor de bepaling van het 
bruto-netto-traject aangesloten bij de werkelijke situatie zoals die thans in 
de ziekenfondsverzekering geldt. 

In het kader van de herstructurering van de ziekenfondsverzekering is het 
kabinet voornemens de ziekenfondsverzekering voor bejaarden op te 
heffen. In het kader van die voorstellen zal de wijze van brutering van het 
netto-ouderdomspensioen aan die nieuwe voorstellen worden aangepast. 
Daarbij zal de netto koppeling van het AOW-pensioen aan het minimumloon 
uitgangspunt zijn. 

Met betrekking tot de vragen van deze leden omtrent de voorlichting op 
het terrein van de mogelijkheden tot individuele betaalbaarstelling merk ik 
cp, dat de Sociale Verzekeringsbank voornemens is alle gehuwde pen-
sioengerechtigden schriftelijk te informeren over de mogelijkheden van 
gesplitste betaalbaarstelling. Het is ons in dit kader niet duidelijk wat de 
hier aan het woord zijnde leden met automatische betaalbaarstelling 
bedoelen. Wanneer eenmaal een keuze voor de wijze van betaalbaarstelling 
is gedaan, vindt immers nu al reeds automatisch een maandelijkse betaling 
plaats. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen naar mogelijkheden om de over-
gangsbepalingen zodanig te verruimen, dat de toeslag inkomensonafhan-
kelijk wordt toegekend aan de man die in 1985 de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt, terwijl zijn echtgenoot reeds lang vóór 1 januari 1985 aan 
het arbeidsproces deelnam. Hoewel een dergelijke verruiming van de 
overgangsbepalingen technisch niet onmogelijk moet worden geacht, zal 
er naar onze mening een probleem ontstaan bij de vaststelling van de 
criteria met betrekking tot de duur van de periode, dat de echtgenoot vóór 
1 januari 1985 aan het arbeidsproces heeft deelgenomen. Een dergelijke 
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grens zal slechts arbitrair kunnen worden vastgesteld, waarbij het vaak 
moeilijk zal zijn een arbeidsverleden aan te tonen. In de praktijk zal een 
dergelijke overgangsregeling al snel neerkomen op een uitstel van de 
inkomenstoets. 

§ 6. Aanvullende pensioenproblematiek 

Mede naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de leden van 
de fractie van het R.P.F, zal eerst hieronder nog eens in het algemeen op de 
aanvullende pensioenproblematiek worden ingegaan. 

Voorop dient te worden gesteld dat de overheid (behalve als werkgever 
in de collectieve sector) in beginsel geen verantwoordelijkheid draagt voor 
de inhoud van aanvullende pensioenvoorzieningen. Als besloten wordt tot 
een wijziging van de wettelijke basisvoorziening waarop door het bedrijfs-
leven aanvullende voorzieningen zijn getroffen dan is het de verantwoorde-
lijkheid van het bedrijfsleven om die aanvullende voorzieningen zonodig 
aan te passen. Of en zo ja welke aanpassingen partijen alsdan realiseren is 
in beginsel hun zaak. De overheid is er slechts verantwoordelijk voor de 
voorwaarden te scheppen voor een optimaal aanpassingsproces. Dit ligt in 
wezen niet anders bij situaties waarin bij voorbeeld door het bedrijfsleven 
geformuleerde doelstellingen met betrekking tot het totale oudedaginkornen 
van de werknemer en/of diens gezin niet meer gerealiseerd kunnen 
worden. Het is ook dan aan het bedrijfsleven om zich te bezinnen op de 
aansluiting tussen het AOW-pensioen en het aanvullend pensioen. Dit 
laatste ligt zelfs hoe dan ook voor de hand waar de wettelijke basisvoorzie-
ning om een zo principiële reden als thans wordt herzien. In de memorie 
van toelichting is reeds uiteengezet dat de voorgestelde aanpassing van de 
AOW naar de mening van sociale partners niet automatisch zou moeten 
leiden tot een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Partijen zou een 
overgangsperiode gegeven moeten worden waarbinnen zij kunnen 
onderhandelen over de nodige c.q. wenselijke aanpassingen van de 
aanvullende voorzieningen. In overeenstemming met de bovenstaande 
opmerkingen over de verantwoordelijkheid van de overheid voor een 
optimaal aanpassingsproces is in het wetsontwerp voorzien in een paraplu-
constructie als door sociale partners gewenst. 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D., de 
P.S.P. en het S.G.P. zijn vragen gesteld over de preciese werking van de 
overgangsbepaling voor enkele voor de pensioenberekening relevante 
factoren en met betrekking tot nieuwe deelnemers. Naar voor de hand ligt, 
strekt de overgangsbepaling er slechts toe dat er gedurende de overgangs-
periode geen consequenties optreden als gevolg van de wijziging van de 
AOW als zodanig. Anders gezegd: het door aanvullende voorzieningen te 
verzekeren salarisdeel wordt niet beïnvloed door de onderhavige wijziging, 
wel door algemene of individuele salarismutaties, (normale) mutaties in de 
hoogte van de AOW-pensioenen en dergelijke mutaties meer. Dit blijkt naar 
onze mening voldoende uit de tekst van artikel XVI. («De inwerkingtreding 
van de wet als zodanig leidt niet tot verhoging van aanspraken, 
rechten en verplichtingen...») 

Wat betreft de positie van hen, die gedurende de overgangsperiode 
deelnemer worden aan een aanvullende pensioenregeling valt op te 
merken dat op hen natuurlijk geen andere bepalingen van toepassing 
kunnen zijn dan die welke van toepassing zijn op hen die reeds deelnemers 
waren bij aanvang van de overgangsperiode (uiteraard voorzover partijen 
bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen afwijkende regeling 
treffen). Voor beide groepen geldt anders gezegd dat het te verzekeren 
salarisdeel moet worden vastgesteld alsof de voorgestelde wetswijziging 
niet had plaatsgevonden. 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D., de 
P.S.P. en het R.P.F, zijn vragen gesteld met betrekking tot de mogelijkheden 
voor partijen om binnen 3 jaar hun regelingen aan te passen. Zij vragen 
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zich af of een periode van 5 jaar niet realistischer zou zijn. In de memorie 
van toelichting is vermeld waarom de duur van de overgangsperiode 
waarbinnen partijen kunnen onderhandelen over aanpassing van hun 
regelen niet kon worden afgestemd op de inwerkingtreding van de te 
verwachten EG-richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in aanvullende voorzieningen. De SER had die relatie graag gelegd gezien. 
In plaats daarvan is als logisch alternatief gekozen voor een vaste termijn 
met de mogelijkheid van verlenging, gehoord de Stichting van de Arbeid. 
Voor een termijn van 3 jaar is gekozen mede gelet op eerdere ervaringen 
wat betreft de benodigde tijd voor ingrijpende aanpassingen van de 
aanvullende pensioenregelingen. Zo is bij voorbeeld bij de invoering van de 
AOW een aanpassingstermijn van twee jaar opgenomen. Gewezen kan 
worden op het feit dat het gezien de ratio van de aanpassingsperiode niet 
voor de hand ligt van een eventueel advies van de Stichting van de Arbeid, 
strekkend tot verlenging, af te wijken. Daarom kan gesteld worden dat de 
duur van de termijn zoals die in de wet vastgelegd wordt, materieel geen 
erg zwaarwegend punt behoeft te zijn. 

De leden van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D., de P.S.P. en de S.G.P. 
vragen naar de consequenties van de wijziging van de artikelen 60 en 60a 
AOW voor reeds verleende dispensaties van het bepaalde in die artikelen 
alsmede naar de consequenties voor het toekomstig dispensatiebeleid. Met 
betrekking tot de vraag of vóór de wijziging van de AOW reeds verleende 
dispensaties van het bepaalde in artikel 60 of 60a van kracht blijven, kan 
gesteld worden dat zulks het geval is. Immers, de ratio van de in artikel XVI 
opgenomen overgangsbepaling is, dat de wijziging van de AOW op zich 
zelf niet mag leiden tot lastenstijging. Wanneer bestaande dispensaties 
zouden worden ingetrokken, zou er toch sprake zijn van lastenstijgingen. 
Een expliciete bepaling is gelet op de kennelijke strekking van de over-
gangsbepaling overbodig geacht. Het ligt voorts in de bedoeling om 
gedurende de overgangsperiode bij het verlenen van nieuwe dispensaties 
bij toetsing aan de bestaande normen er vanuit te gaan dat de wetswijziging 
niet heeft plaatsgevonden. 

Voorts zal in de loop van volgend jaar een adviesaanvrage worden 
gericht aan de SER over het na de afloop van de overgangsperiode ter zake 
te voeren beleid. Van die gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om ten 
principale de vraag aan de orde te stellen of gelet op een aantal omstandig-
heden nog langer behoefte bestaat aan een bepaling als artikel 60a AOW. 
Die vraag is ook elders opgeworpen. Voor de goede orde zij opgemerkt dat 
het eventueel vervallen van artikel 60a evenmin als het in dit wetsontwerp 
voorziene vervallen van artikekel 60, eerste lid, onder 2°, van de AOW direct 
gevolgen heeft voor de inhoud van de pensioenregelingen en dan met 
name voor de hoogte van de pensioengrondslag. Sociale partners zijn 
alsdan vrij hieraan de inhoud te geven welke zij wensen, dus ook om de 
onder vigeur van artikel 60a bestaande toestand te continueren. Volledig-
heidshalve zij nog vermeld, dat over het eventueel laten vervallen van 
artikel 60a in tegenstelling tot het in dit wetsontwerp voorziene gedeeltelijk 
vervallen van artikel 60 wel advies aan de SER zal worden gevraagd, omdat 
het in dit geval anders dan in het geval van artikel 60 niet gaat om een 
dode letter. 

Door de leden van de fractie van de P.v.d.A, is nog gevraagd om een 
nader inzicht in de financiële gevolgen voor de pensioenfondsen waar het 
gaat om bestaande overeenkomsten. De leden van de V.V.D.-fractie vragen 
of kan worden aangegeven wat de financiële consequenties zouden zijn 
indien in het kader van de aanvullende voorzieningen een compensatie zou 
worden geboden bij het niet ontvangen van een (volledige) toeslag. 
Allereerst merken wij op dat er slechts kosten optreden als partijen besluiten 
dat in het kader van de aanvullende regeling een compensatie moet 
worden geregeld voor het ontvangen van een onvolledige toeslag. Van een 
automatische kostenstijging in het bedrijfsleven zou zelfs zonder overgangs-
bepaling, zoals in de memorie van toelichting uitvoerig is betoogd, in 
verreweg de meeste gevallen geen sprake zijn. Alleen bij z.g. inbouwrege-
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lingen kan dit zonder de nu te treffen overgangsbepaling het geval zijn, en 
dan eigenlijk nog slechts bij regelingen die inbouwen wat de pensioenge-
rechtigde feitelijk aan AOW ontvangt. Voor zover partijen zelf tot kostenstij-
ging besluiten om hun bestaande pensioendoelstelling, zoals zij die zien, te 
kunnen handhaven, kan de overheid daarvoor geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden. 

Naast deze beleidsmatige kanttekening bij de gestelde vraag moet er 
bovendien op worden gewezen, dat het geven van een indicatie van de 
meerkosten indien alle betrokken regelingen tot kostenstijging zouden 
besluiten een vrij hachelijke zaak is. Daarbij speelt met name een rol dat 
statistische gegevens over de kans op een onvolledige toeslag niet beschik-
baar zijn. Bij het ontbreken daarvan zal dus een schatting moeten worden 
gemaakt. Die schatting zal een beperkte betrouwbaarheid hebben omdat 
weliswaar kan worden aangenomen dat de toekomstige arbeidsparticipatie 
van gehuwde vrouwen groter zal zijn dan thans, doch onzeker is hoeveel 
groter. De onderstaande indicatie van de meerkosten heeft dan ook een 
zeer tentatief karakter. Uitgegaan is van de volgende veronderstellingen. 

1. gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemer 45 jaar 
2. gemiddelde totale premiebetalingstijd 30 jaar 
3. rekenrente 4% 
4. premie per jaar voor f 1 ouderdomspensioen, uit te betalen 
gedurende gemiddeld 3 jaar f 0,074 
5. koopsom ineens voor f 1 ouderdomspensioen, uit te betalen 
gedurende gemiddeld 3 jaar f 0,977 
6. volume-veronderstellingen: 
a. aantal actieve deelnemers aan eindloonregelingen 1,2 min. 
b. aantal deelnemers dat minder dan volledige toeslag ontvangt 1 50 000 
c. gemiddeld bij te verzekeren bedrag (80% van de volledige toeslag) f 8000 
7. de berekeningen zijn exclusief ABP 
8. de rentestandvoordelen worden niet aangewend voor premiekorting maar 
voor verbetering van contracten 

Op basis van deze veronderstellingen kunnen de kosten worden geraamd 
op circa 65 min. als structurele jaarlast (vergelijkbaar met de in de memorie 
van toelichting gegeven financiële effecten voor de AOW) en op circa 900 
min. bij inkoop ineens. Het is vanuit een oogpunt van vergelijkbaarheid 
weinig reëel uit te gaan van financiering middels inkoop ineens. 

Naar aanleiding van vragen van de zijde van de fracties van de P.v.d.A. en 
van de S.G.P. over de invloed van de verzelfstandiging op de mogelijkheden 
tot serviceverlening door de pensioeninstellingen, kan het volgende 
worden opgemerkt. Een gecombineerde uitbetaling van AOW-pensioen en 
aanvullend pensioen door de instelling die het aanvullend pensioen betaalt 
heeft in het algemeen voordelen: 

a. degene die recht heeft op een pensioen van de SV8 en op een aanvullend 
pensioen van een pensioenorgaan ontvangt zijn pensioeninkomen in één 
bedrag; 

b. de over dat totale bedrag verschuldigde belasting kan in één keer 
worden ingehouden, zodat er geen navorderingsaanslag nodig is. 

Deze voordelen blijven intact, mits niet uit het oog wordt verloren dat er 
in de nieuwe situatie sprake is van twee rechthebbenden. Met name de 
gehuwde vrouw met een eigen aanvullend pensioen heeft een specifiek 
eigen belang. Hecht men aan de uitbetaling van beide AOW-uitkeringen 
tegelijk met een aanvullend pensioen van in het algemeen de man, dan kan 
de vrouw de SVB machtigen haar netto AOW-pensioen via het pensioenfonds 
van de man aan hem uitte betalen. Vooralle duidelijkheid zij nog opgemerkt, 
dat wanneer op grond van de overgangsbepaling van artikel VI de AOW-
uitkeringen voor het lopende bestand in beginsel ongesplitst worden 
uitbetaald aan bij voorbeeld het pensioenfonds van de man, dit gezien 
moet worden als een impliciete machtiging van de vrouw aan de SVB om 
haar eigen AOW-pensioen, rekening houdend met de door de SVB verrichte 
inhoudingen, aan een ander te doen uitbetalen. Die machtiging kan 
uiteraard middels een verzoek om gesplitste betaalbaarstelling worden 
ingetrokken. 
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Ten slotte wordt er nog op gewezen, dat de hiervoor vermelde voordelen 
van een gecombineerde uitbetaling alleen optreden, wanneer betrokkene 
slechts recht heeft op één aanvullend pensioen. Worden meer aanvullende 
pensioenen genoten, dan kunnen deze voordelen alleen worden bereikt, 
indien alle daarbij betrokken pensioenfondsen hun betalingen via de SVB 
laten lopen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen de vraag wanneer het 
wetsvoorstel is te verwachten met betrekking tot de aanpassing van de 
Algemeen burgerlijke pensioenwet aan de derde EG-richtlijn. 

Bij de Raad van State is om advies aanhangig een wetsvoorstel houdende 
aanpassing van de overheidspensioenregelingen aan de invoering van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW. Bij dit wetsontwerp 
zal tevens de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de ABP aan 
de orde komen. Voorts ligt het in het voornemen van de Minister van 
Binnenlandse Zaken dat zo spoedig mogelijk in 1985 een wetsvoorstel 
wordt ingediend houdende wijziging van de in de overpensioenwetten 
opgenomen regeling betreffende de samenloop van overheidspensioenen 
met AOW/AWW-pensioen, als uitvloeisel van het rapport van de Commissie 
Pensioenproblematiek. 

Door de leden van de fractie van D'66 is gevraagd naar het percentage 
pensioenregelingen dat het z.g. inbouwstelsel hanteert. Exacte gegevens 
hieromtrent ontbreken. Naar schatting bedraagt het aantal inbouwregelingen 
niet meer dan enkele tientallen op een totaal van meer dan 20 000. 

De leden van de R.P.F.-fractie vragen of de door de pensioenfondsen in 
de particuliere sector aangestipte problemen rond de inkomensafhankelijke 
toeslag zich ook bij het ABP voordoen. Hierop kan worden geantwoord dat 
er op dit punt geen verschil bestaat tussen pensioenregelingen in de 
particuliere sector en de overheidspensioenregeling. 

§7. Financiële gevolgen 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen een nadere onderbouwing van de 
raming van de uitvoeringskosten op ca. f 10 min. Zij wensen met name een 
reactie op de berekeningen van de Raden van Arbeid en de Sociale Verze-
keringsbank. Voorts vragen zij in hoeverre rekening is gehouden met de 
fraudegevoeligheid van de nieuwe regeling. De leden van de fractie van de 
S.G.P. hebben de indruk dat de in de memorie van toelichting genoemde 
f 10 min. extra administratiekosten veel te laag zijn geschat. Ook de leden 
van de fractie van D'66 vragen naar de uitvoeringskosten. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat de Sociale Verzekeringsbank 
de extra administratiekosten als gevolg van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen raamt op een bedrag tussen f40 en f 100 min. Het 
overgrote deel hiervan is het gevolg van het feit dat bij echtparen voortaan 
sprake zal zijn van twee zelfstandige pensioenen en staat derhalve los van 
een inkomenstoets. Het in de memorie van toelichting genoemde bedrag 
van de administratiekosten van de inkomenstoets ad f 10 min. wordt door 
de uitvoeringsorganen als realistisch beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan 
van een inkomensbegrip conform het thans gehanteerde begrip voor de 
AAW en een herbeoordeling na één jaar. Met betrekking tot de fraudege-
voeligheid van de inkomenstoets merken wij nog op dat een aantal andere 
van inkomens afhankelijke regelingen zowel naar de betrokkenen als naar 
de uitvoeringsorganen toe alleszins redelijk werken. Wij noemen hier bij 
voorbeeld de huursubsidieregeling, de studiefinanciering, de Algemene 
Bijstandswet, de Algemene Kinderbijslagwet ten aanzien van studerende 
kinderen en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Uitgangspunt moet 
uieraard altijd zijn, dat in beginsel de juistheid van de door betrokkenen 
verstrekte gegevens wordt aanvaard. Slechts steeksproefsgewijs zal 
intensieve controle moeten plaatsvinden. Wij hebben geen reden om aan 
te nemen, dat een dergelijk systeem ten aanzien van bejaarden niet goed 
zou kunnen functioneren of extra fraudegevoelig zou zijn. 
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De leden van de R.P.F.-fractie informeren naar de kosten voor 1985 en 
latere jaren van het behoud van het gehuwdenpensioen door gehuwde 
mannen boven de 65 jaar met een vrouw, die jonger is dan 65 jaar, voorzover 
zij op 1 januari 1985 een AOW-uitkering ontvangen. De kosten die hiervoor 
zijn opgenomen, bedragen voor 1985 ca. 53 min. Dit bedrag zal in de loop 
der jaren afnemen en uiteindelijk op nul uitkomen. Na drie jaar zal nog 
slechts 40% van de kosten resteren (dat wil zeggen ca. 20 min.) terwijl na 
zes jaar nog slechts 10% resteert (dat wil zeggen ca. 5 min.). 

Voorts informeren deze leden naar de stijging van de financieringskosten 
met f40 min. De financieringsnorm van de sociale fondsen, dus ook van 
het ouderdomsfonds, wordt bepaald door het totaal aan uit premies te 
dekken lasten. Dit wil zeggen dat de financieringsnorm een percentage is 
van het totaal aan lasten minus de niet-premiebaten. Aangezien nu ten 
gevolge van de verzelfstandiging de lasten toenemen met ca. 200 min. 
terwijl de niet-premiebaten niet wijzigen, neemt de financieringsnorm voor 
de AOW toe met ca. 40 min. Dientengevolge zal uit de exploitatie ca. 40 
min. gereserveerd moeten worden voor aanvulling van de norm. Dit wordt 
zichtbaar in de in de exploitatie opgenomen post financieringslasten. 

§8. Artikelen 

Artikel I, onderdeel C 

De P.v.d.A.-fractieleden vragen of het advies van de Sociale Verzekerings-
raad over de algehele herziening van het Besluit uitbreiding en beperking 
kring verzekerden volksverzekeringen, Stb. 557, reeds is ontvangen. 

Bij brief van 5 oktober 1984 heeft de Sociale Verzekeringsraad meegedeeld 
dat zij op zijn vroegst in de maand december 1984 in staat zal zijn een 
advies vast te stellen over die algehele herziening. 

In verband daarmee moet het onmogelijk worden geacht de algehele 
herziening van dit besluit te laten samenvallen met de uit dit wetsvoorstel 
voortvloeiende wijzigingen van het besluit. Het ligt dan ook in ons voornemen 
gelijktijdig met de totstandkoming van deze wet het besluit aan te passen 
aan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In de loop van 1985 
zal dan - na bestudering van het SVR-advies - de algehele herziening 
worden gerealiseerd. 

Deze leden vragen voorts naar de gevolgen indien de dienstbetrekking 
niet eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Naar ons oordeel zijn 
hieraan geen gevolgen verbonden met betrekking tot het recht op ouder-
domspensioen of toeslag. Immers, de hoogte van de toeslag is alleen 
afhankelijk van het inkomen van de andere partner. Bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd door die echtgenoot verkrijgt deze zelf recht op AOW-pen-
sioen en vervalt de toeslag. 

Artikel I, onderdeel G 

Een aantal fracties heeft vragen gesteld met betrekking tot het voorgestelde 
in artikel 7a, tweede lid, van de AOW, nl. dat geen recht op toeslag bestaat, 
indien de echtgenoot van de gehuwde pensioengerechtigde geen ingezetene 
is. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of deze bepaling, voorzover 
het de EG-landen betreft, tot discriminatie zou kunnen leiden. Ook de leden 
van de fractie van het C.D.A. stellen deze vraag en vragen tevens, evenals 
de leden van de fractie van de V.V.D., naar de positie van de in Nederland 
werkzame grensarbeiders. 

Hierbij merken wij op, dat de beperking van de toeslag tot ingezetenen 
de toepassing van de EG-Verordening 1408/71 onverlet laat. Op grond van 
deze Verordening moet ook, rekening houdend met het arbeidsinkomen en 
de verzekeringsduur van de jongere partner, voor die partner een toeslag 
worden toegekend. Deze toeslag wordt dan binnen de gehele EG uitbetaald. 
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Hieruit blijkt dan ook dat er zich ten aanzien van grensarbeiders geen 
problemen zullen voordoen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D. en D'66 
vragen naar de positie van de buitenlandse werknemers, die naar hun land 
van herkomst terug willen keren. Deze positie is uiteraard sterk afhankelijk 
van de verzekeringspositie van de jongere partner. Is deze nimmer verzekerd 
geweest, dan bestaat ook geen recht op een toeslag. Indien de jongere 
partner wel verzekeringsjaren heeft, dan zal het recht op eigen pensioen 
van die jongere partner ingaan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Wij 
willen hierbij, onder verwijzing naar hetgeen hierover in § 4 van deze 
memorie is gesteld, nogmaals benadrukken, dat het verlenen van een 
toeslag gebaseerd is op in Nederland geldende inkomenspolitieke overwe-
gingen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of ter zake een overgangs-
periode is overwogen. Naar aanleiding hiervan willen wij benadrukken, 
dat de beperking, voorgesteld in artikel 7a, tweede lid, niet geldt voor de nu 
reeds toegekende pensioenen. Met betrekking tot de categorie personen, 
die vrijwillig premie betaald hebben in het buitenland wordt zowel door de 
fractie van het C.D.A. als de V.V.D. gesteld, dat dit een halvering van het 
AOW-pensioen betekent. De fractie van de V.V.D. acht dit onaanvaardbaar. 
Het gestelde is in zijn algemeenheid echter onjuist. Dit geldt namelijk alleen 
over de periode, waarin de ene partner wel reeds 65 jaar is en de andere 
nog niet, als regel dus hooguit 2 a 3 jaar. Wij zien dan ook niet in, dat de 
voorgestelde beperking een belemmering zou betekenen voor emigratie 
van Nederlanders in het kader van familiehereniging of remigratie van 
buitenlandse werknemers. Dit mede is antwoord op de vraag van het lid 
van de fractie van de G.P.V. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen hoeveel verzekerden, die in het 
buitenland verblijven, door de voorgestelde beperking zullen worden 
getroffen en hoeveel van hen vrijwillig premie betalen. Degenen die in het 
buitenland verzekerd zijn, zijn dit als regel op grond van vrijwillige premie-
betaling. Het aantal vrijwillige premiebetalers bedraagt ca. 14000, waaronder 
ten hoogste 10000 gehuwden. 

Wat betreft de vraag van de leden van de fractie van D'66 hoeveel die 
beperking ten aanzien van buitenlandse werknemers oplevert, delen wij 
mee, dat ons daarover geen gegevens bekend zijn. Overigens hebben bij 
ons voorstel overwegingen van financiële aard geen enkele rol gespeeld. 

Artikel I, onderdeel M 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of in artikel I, onderdeel M, 
niet een regeling moet worden opgenomen voor weduwnaars, jonger dan 
65 jaar. 

De in dit artikel voorgestelde regeling van de overlijdensuitkeringen 
omvat de doorbetaling van het AOW-ouderdomspensioen van de overledene 
voor zowel de weduwe als de weduwnaar. In de memorie van toelichting 
op het onderhavige wetsontwerp is reeds opgemerkt, dat in de meeste 
gevallen voor de achterblijvende partner aanspraak zal bestaan op een 
AWW-pensioen of op een eigen AOW-pensioen. Uiteraard geldt dit niet 
voor weduwnaars, die jonger zijn dan 65 jaar, omdat de AWW geen 
regeling voor deze groep kent. Zoals bekend is de regering van mening dat 
een herstructurering van de AWW gewenst is. Bij die herstructurering zal 
ook de positie van weduwnaars, met name met nog jonge kinderen, 
worden betrokken. 

Artikel I, onderdeel N 

Er blijken misverstanden te bestaan over de regeling van de mogelijkheid 
om het AOW-pensioen te doen betalen door een instelling, die uit anderen 
hoofde pensioen aan betrokkene verschuldigd is. De desbetreffende 
bepaling, artikel 16, vijfde lid, van de AOW wordt in het onderhavige 
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wetsontwerp niet gewijzigd. In het vergelijkend overzicht van de oude en de 
nieuwe tekst van de artikelen van de AOW, zoals opgenomen in de bijlage 
bij de memorie van toelichting, is abusievelijk in artikel 16, vijfde lid, het 
woord «pensioen» vervangen door het woord «ouderdomspensioen». Dit 
betekent dat, zoals ook nu reeds het geval is, aanvullende weduwen-pensi-
oenen gecombineerd kunnen worden uitbetaald met een AOW-pensioen. 

Voor wat betreft de overige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 
verwijzen wij naar § 6 van deze memorie, waarin uitgebreid op de gestelde 
vragen is ingegaan. 

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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