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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 2 november 1984 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid', belast met 
het voorbereidend onderzoek, heeft met het oog daarop een mededeling in 
de Nederlandse Staatscourant doen plaatsen, waarin een ieder, die daartoe 
behoefte gevoelt werd uitgenodigd schriftelijk commentaar in te zenden op 
dit voorstel van wet (nr. 171 van 3 september 1984). Vervolgens heeft de 
commissie op 24 oktober 1984 in een openbare hoorzitting nadere toelichting 
verkregen van een aantal daartoe uitgenodigde organisaties/instanties. Op 
deze plaats wenst de commissie haar erkentelijkheid uit te spreken voor de 
aan haar verstrekte inlichtingen. 

Van haar voorlopige bevindingen brengt de commissie als volgt verslag 
uit. 

1. Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met grote belangstelling 
het wetsvoorstel bestudeerd. In het kader van de gelijke behandeling in de 
sociale zekerheid van vrouwen én mannen is de wijziging van de uitke-
ringssystematiek van de AOW één van de belangrijkste wetsvoorstellen. 
Immers, zoals ook door de regering zelf wordt aangegeven, de AOW is tot 
stand gebracht in een tijd waarin het traditionele gezin, waarbij de man de 
kost verdient en de vrouw onbetaalde huishoudelijke en verzorgende 
arbeid verricht, algemeen geldend was. Ten tijde van de invoering van de 
AOW behoorde nog slechts ± 1 1 % van de gehuwde vrouwen tot de 
beroepsbevolking (SER-advies 1954-3, blz. 41). Thans is die situatie 
aanzienlijk gewijzigd. Deze leden stelden het op prijs de ontwikkeling van 
de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen, in relatie tot de totale 
beroepsbevolking, in 1964, 1974 en 1984 te vernemen. 

Tevens wensten deze leden gegevens te verkrijgen over het aandeel van 
het «traditionele gezin» in het totaal van de leefvormen, die we in onze 
samenleving kennen in 1954,1964, 1974 en 1984. Zij meenden 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, waarin het ontbreken van eigen rechten op een oudedags-
pensioen van gehuwde vrouwen door steeds meer mensen als onredelijk 
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en discriminerend wordt ervaren. Bij de invoering van de AOW was al 
uitdrukkelijk naar voren gebracht dat de afhankelijke positie van de gehuwde 
vrouw, waar het haar inkomenszekerheid betrof, van de echtgenoot niet 
ten principale uitgangspunt van de volksverzekering kon zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen het wetsvoorstel, althans de 
bedoelingen daarvan, dan ook als een logisch gevolg van de gedachten-
wisselingen zoals deze sinds de Tweede Wereldoorlog worden gevoerd, en 
die uiteindelijk tot resultaat zal hebben dat gehuwde vrouwen een eigen 
zelfstandig uitkeringsrecht zullen genieten. 

Het was deze leden daarbij opgevallen dat het standpunt, zoals verwoord 
in de regeringsnota «De toekomstige ouderdomsverzekering» van 27 maart 
1952, nauwelijks afweek van het huidige regeringsstandpunt. Ook toen was 
uitgangspunt dat man en vrouw beiden zelfstandig aanspraak zouden 
moeten kunnen maken op de helft van het gehuwdenbedrag. De man zou, 
wanneer hij eerder 65 jaar zou zijn dan zijn echtgenote, aanspraak op de 
volledige gehuwdenuitkering moeten maken. Deze leden konden dan ook 
weinig begrip opbrengen voor de zo late indiening van dit wetsvoorstel. 
Reeds in 1977 wist de regering dat de AOW zou moeten worden herzien. 
De aan de SER voorgelegde modellen en varianten wijken niet of nauwelijks 
af van de voorstellen uit het begin van de jaren vijftig. Maar toch heeft de 
regering tot het allerlaatste moment gewacht om voorstellen in te dienen, 
waardoor feitelijke inwerkingtreding van de wet later zal moeten plaatsvin-
den, dan de derde richtlijn verplicht. 

Wat is daarvan de achtergrond, zo wensten deze leden te weten. Was 
het wellicht de verwachting dat andere lid-staten de derde richtlijn ook niet 
tijdig zouden invoeren? Bestond er wellicht enige grond te vermoeden dat 
de Europese Commissie misschien toch nog tot een langere overgangspe-
riode zou besluiten? In welke mate voldoen de ons omringende landen 
thans aan de criteria van de derde EG-richtlijn? Is het waar dat - bij de 
bespreking van een rapport terzake in het Europees Parlement - Nederland 
als voorbeeldfunctie diende voor het niet naleven van de richtlijn? Welke 
voorbeelden zijn daarbij over de Nederlandse situatie naar voren gebracht? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat individualisering 
van de oudedagsvoorziening, zoals de AOW, 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. De AOW zal straks 
immers als uitgangspunt hebben dat individuen in principe over een eigen 
inkomen beschikken. Ook in de actieve periode dient een eigen inkomen, 
en de bescherming daarvan in de sociale zekerheid, uitgangspunt te zijn. 
Deze leden wensten daarop een reactie van de regering. 

Zal niet juist door de weinig consequente benadering van de individuali-
sering in de sociale zekerheid de individualisering van de AOW tot problemen 
aanleiding geven, aldus vroegen deze leden? Welke beleidsvoornemens 
kan de regering aankondigen, specifiek op het inkomens- en sociale 
zekerheidsterrein, die de economische zelfstandigheid van individuen 
zullen bevorderen? Deze leden vroegen zich af waarom bij de AWBZ de 
individualisering van de premieheffing geheel losgekoppeld is van de 
verstrekkingen. Op welke punten zal de AWBZ overigens worden aangepast 
en wanneer kan een wetsvoorstel worden verwacht? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden er met instemming van kennis 
genomen, dat de regering met het voorliggende wetsvoorstel, met name 
wat de AOW betreft, uitvoering wenst te geven aan het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, zoals neergelegd in de derde EG-richtlij 
Deze leden wilden bij de wijze waarop zulks in dit wetsvoorstel met 
betrekking tot de uitkeringen is geschied wel een aantal kanttekeningen 
plaatsen. Zij zouden daarop bij de verschillende onderdelen terugkomen. 
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Daaraan voorafgaand kwam bij de leden van deze fractie de wens naar 
voren om een nadere toelichting te ontvangen omtrent de motivatie in het 
algemene deel van de memorie van toelichting, dat het stelsel van sociale 
zekerheid steeds meer geënt moet worden op een maatschappij van 
mensen, die in beginsel zelf zich verantwoordelijk weten voor hun eigen 
bestaan. Deze opmerking kwam bij de C.D.A."fractieleden over als eenzijdig. 
Deze leden wezen in dit verband op de onderlinge verantwoordelijkheid 
van partners in een samenlevingsverband. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met zeer gemengde gevoelens 
kennis genomen van dit wetsvoorstel. Met de regering waren deze leden 
van mening dat mannen en vrouwen een zelfstandig recht op AOW-pensioen 
dienen te hebben maar met de wijze waarop dat in dit voorstel gestalte 
heeft gekregen, door middel van een systeem van inkomensafhanke-
lijke toeslagen, konden zij zich niet verenigen. De regering stelt in de 
memorie van toelichting: «Het stelsel van sociale zekerheid zal daardoor 
steeds meer geënt moeten zijn op een maatschappij van mensen die in 
beginsel zelf zich verantwoordelijk weten voor hun eigen bestaan», (blz. 1). 

Dit uiterst belangrijke uitgangspunt wordt echter, naar het oordeel van 
deze leden gefrustreerd door het onderhavige wetsvoorstel. Zelf verant-
woordelijk weten voor eigen bestaan en inkomen wordt, aldus deze leden, 
zeker niet gestimuleerd, indien bij voorbeeld het hebben van een eigen 
inkomen door de jongere partner van de AOW-gerechtigde ogenblikkelijk 
wordt afgestraft met een aanzienlijke korting op de AOW-uitkering. Deze 
leden merkten in dit verband op dat wetsvoorstel 18625 regelt dat mannen 
en vrouwen een verzelfstandigde plicht tot premiebetaling zullen hebben, 
en dat zij hun premieplicht moeten voldoen zonder dat rekening wordt 
gehouden met de aanwezigheid van inkomen bij de partner. Dit zou naar 
het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie ook het geval dienen te zijn 
ten aanzien van de uitkeringskant. De aan het woord zijnde leden van deze 
fractie meenden te moeten vaststellen dat, naast principiële bedenkingen 
tegen een mogelijk inkomensafhankelijke toeslagregeling, een veelheid aan 
praktische bezwaren aan te voeren zijn tegen het bestaan van een dergelijke 
regeling als zodanig en tegen de wijze waarop de regeling is uitgewerkt. 

Naar het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie is de Algemene Ouder-
domswet een opbouwverzekering, met een tweetal wezenlijke functies: 

1. het verstrekken van een bestaansminimum in geval van ouderdom 
2. een bodemvoorziening voor aanvullende pensioenregelingen. 
Naar hun mening past een inkomenstoets niet binnen het karakter van de 

AOW als opbouwverzekering. In tegenstelling tot andere, door middel van 
het omslagstelsel gefinancierde regelingen in het kader van ons stelsel van 
sociale zekerheid, is in casu sprake van in de loop der jaren geheel of 
gedeeltelijk opgebouwde rechten, waarbij geen inkomenstoets past 
wanneer tot uitbetaling van deze rechten wordt overgegaan. Het invoeren 
van een inkomenstoets in de AOW kan immers verstrekkende gevolgen 
hebben. In 1985 zal dan nog slechts rekening worden gehouden met het 
inkomen van de echtgeno(o)t(e), maar wellicht in 1986 reeds met het 
inkomen van de ongehuwde partner en mogelijk kan de volgende stap zijn 
een inkomenstoets met betrekking tot het inkomen van de kinderen, bij wie 
de bejaarden inwonen. Deze leden achtten het opgaan van deze weg 
volstrekt onaanvaardbaar. 

De leden van de fractie van D'66 toonden zich allerminst tevreden met 
het voorstel van wet. Wel hechtten zij er aan de regering dank te zeggen 
voor de zeer uitvoerige en overzichtelijke memorie van toelichting. Zij 
spraken de hoop uit dat het daarin gevolgde stramien ook bij andere 
belangrijke wetsvoorstellen zal worden gevolgd. 

Deze leden wilden zich in dit verslag beperken tot bespreking van een 
aantal concrete onderwerpen en de meer algemene beschouwingen over 
de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede van de 
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derde richtlijn bewaren voor een later tijdstip in de behandeling van dit 
wetsvoorstel. 

Wel achtten zij het noodzakelijk aan het uitgangspunt uitdrukking te 
geven, dat de maatschappelijke ontwikkelingen naar hun oordeel zouden 
moeten leiden tot economische zelfstandigheid als principe voor onder 
meer de sociale zekerheid. Dat standpunt heeft ook geleid tot hun stem 
vóór de individualisering van de premieheffing, welk wetsvoorstel helaas 
van dit wetsvoorstel losgekoppeld moest worden. In dit verband vroegen 
deze leden overigens hoe de regering zich voorstelt de terugwerkende 
kracht van het onderhavig wetsontwerp tot 1 januari 1985 straks uitvoe-
ringstechnisch te regelen. 

Economische zelfstandigheid betekende voor de leden van de D'66-fractie 
méér dan verzelfstandiging van de uitkeringsrechten op een niveau dat 
voor samenlevenden ligt op de helft van het huidige niveau voor een gezin. 
Deze leden hadden er begrip voor dat een dergelijke volledige economische 
zelfstandigheid op dit moment niet volledig te verwezenlijken is, voorna-
meiijk op financiële gronden. Maar wat hen had gestoord is dat de regering 
nalaat een dergelijk perspectief te schetsen. Deze leden hadden grote 
bewondering voor het advies van de Emancipatieraad, waarin dat perspectief 
wel zeer duidelijk wordt gemaakt. Graag zouden deze leden een nadere 
beschouwing tegemoet zien over de ontwikkeling in de richting van 
economische zelfstandigheid in de sociale zekerheid. Welke termijn stelt de 
regering zich daarbij voor? Zij vroegen de regering voorts zich te distantiëren 
van de suggestie, die de laatste tijd vaak wordt gehoord, dat indivualisering 
in deze zin, synoniem is met atomisering of verkilling van de samenleving. 
Deze leden stoorden zich keer op keer aan deze verdachtmakingen van een 
alleszins gerechtvaardigd streven. 

Economische zelfstandigheid, immers, heeft toch betrekking op het 
zelfstandig in het leven staan van mensen op het gebied van betaald werk 
en inkomen, en allerminst op het per se alleen door het leven gaan. De 
keuze hoe mensen willen leven moet volstrekt vrij zijn, hetgeen betekent 
dat het voor de overheid, dus ook voor de belastingen en voor de sociale 
zekerheid, uiteindelijk geen enkel verschil meer zal maken waarvoor 
iemand kiest. Dat streven gelijk te stellen met een ik-cultuur is niet relevant, 
aldus deze leden. 

De leden van de fractie van de P.S.P. hadden met teleurstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel, waarin beoogd wordt vanaf 1985 mannen 
en vrouwen gelijk te behandelen in de AOW. De uitwerking van de derde 
EG-richtlijn, die nadrukkelijk beoogt aan mannen en vrouwen individuele, 
zelfstandige rechten op uitkeringen te verschaffen, blijkt door de regering 
zo opgevat en uitgewerkt te worden dat de financiële afhankelijkheid van 
partners in de nieuwe regeling groter wordt dan al het geval was. Sterker 
nog dan al het geval is, zal bij voorbeeld de participatie van vrouwen, wier 
man de 65-jarige leeftijd bereikt heeft, op de arbeidsmarkt belemmerd 
worden: het inkomen van die vrouwen heeft onmiddellijke effecten op de 
hoogte van de AOW-uitkering van de gehuwde man. De door de regering 
voorgestelde systematiek biedt aan beide partners een uitkering waarbij 
geen sprake is van financiële zelfstandigheid: de 50%-AOW-uitkering is 
daarvoor een te gering bedrag. 

De regering, zo stelden deze leden, verstrikt zich al snel in haar uitwerking 
van de gelijke behandeling. Om de inkomensgevolgen voor de ongehuwd 
samenlevende bejaarden niet al te drastisch te maken, moet de regering al 
vanaf het begin de gehuwde en ongehuwd samenlevende bejaarden 
ongelijkgaan behandelen. Voor de laatste categorie blijft immers vooralsnog 
de zelfstandige, -70%- uitkering gehandhaafd. De leden van de P.S.P.-fractie 
waren geenszins overtuigd van de onmogelijkheid om de AOW zodanig te 
wijzigen dat ieder individu bij 65-jarige leeftijd een zelfstandige uitkering 
verkrijgt, ter hoogte van 70% van het minimumloon. De kosten van een 
dergelijke uitwerking worden overdreven, te weinig worden mogelijkheden 
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gezocht om een dergelijke uitwerking wel mogelijk te maken. Met name 
over dit onderwerp wensten de leden van de fractie van de P.S.P. een groot 
aantal vragen te stellen en suggesties te doen. Van de regering verwachtten 
zij dat alsnog deze mogelijkheid nadrukkelijk in de afwegingen wordt 
opgenomen. 

Ten slotte merkten deze leden op dat de Adviescommissie voor Pensioenen 
bij brief van 17 oktober 1984, een uitvoerig, puntsgewijs commentaar heeft 
geleverd op het voorliggende wetsvoorstel. Wil de regering op elk van de 
aangevoerde punten commentaar geven? 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hadden met gemengde 
gevoelens kennisgenomen van het onderhavige voorstel van wet. Deze 
leden waren bepaald niet de mening toegedaan dat zoveel mogelijk moet 
worden gegaan in de richting van individualisering ofwel naar een geëman-
cipeerde samenleving waarin mannen en vrouwen op gelijke wijze en in 
gelijke mate kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en waarin zij 
financieel onafhankelijk zijn van elkaar. Zij wensten liever uit te gaan van 
de bijbelse norm van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Zij 
zouden dit de bewindslieden gaarne willen voorleggen. 

Met instemming hadden de leden van de C.P.N.-fractie kennis genomen 
van het voornemen van de regering om per 1 januari 1985 de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de AOW te verwezenlijken. Zij 
hadden echter nogal kritiek op de wijze waarop de regering deze gelijke 
behandeling vorm wil geven. Zij zouden hierop nader ingaan in het vervolg 
van dit verslag. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden de grootst mogelijke bezwaren 
tegen het invoeren van inkomensafhankelijkheid in de AOW. Zij waren 
bovendien verbaasd door de niet afdoende reactie van de ondertekenaars 
van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State op dit punt. 

De AOW-uitkering is tot nu toe slechts afhankelijk van objectieve criteria 
en kent geen individuele toetsing. Door de inkomensafhankelijke toeslagen 
wordt niet alleen het karakter van deze volksverzekering aangetast, ook het 
functioneren van de AOW als algemeen geldend basispensioen komt zo in 
gevaar. Een en ander is des te merkwaardiger gezien de voorgestelde 
premieheffing, zonder individuele toetsing. Daarnaast vroegen deze leden 
zich af of de regering zich een voorstelling heeft gemaakt van 

a. de mogelijkheden om de korting op het basispensioen te ontgaan 
door verschuiving van inkomenselementen binnen de huishouding; 

b. de gevolgen van de inkomensafhankelijkheid voor de bereidheid van 
de jongere partner om op de arbeidsmarkt te blijven functioneren; 

c. de schokeffecten die sprongsgewijze verlaging van de uitkering 
afhankelijk van het partnerinkomen veroorzaakt; 

d. de mate van controle, die intensiever zal worden naarmate met 
scherpere grenzen wordt gewerkt, waarbij een paar gulden verschil in 
partnerinkomen veel kan uitmaken; 

e. de (on)mogelijkheid van afdoende controle, de kosten die daarmee 
gepaard gaan en de effecten die dit zal hebben op het privéleven van 
ouderen; 

f. de toename van de bureaucratie in relatie tot de deregulering die het 
kabinet voorstaat. 

Mocht de regering op dit moment nog onvoldoende reden zien om hun 
voorstellen te heroverwegen, dan wensten de leden van de P.P.R.-fractie 
gaarne een uitvoerige beschouwing over al deze punten. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met zeer gemengde gevoelens 
kennisgenomen van het voorliggend wetsvoorstel. Het gezinsmodel, dat 
ten grondslag ligt aan de huidige Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt 
welbewust verlaten. De motivering is dat bij velen in de samenleving de 
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wens leeft om zowel betaalde als onbetaalde arbeid anders te verdelen. De 
hier aan het woord zijnde leden waren evenwel niet overtuigd, dat deze 
wens in alle delen van de bevolking leeft. Derhalve zouden zij een kwantita-
tieve invulling van genoemde motivering zeer op prijs stellen. Zij vroegen 
voorts hoe het streven naar een verantwoordelijke samenleving zich 
verhoudt met het enten van het stelsel van sociale zekerheid «op een 
maatschappij van mensen, die in beginsel zelf zich verantwoordelijk weten 
voor hun eigen bestaan» (blz. 1 memorie van toelichting), waarbij naar de 
mening van de aan het woord zijnde leden de verantwoordelijkheid voor 
het levensonderhoud en eventuele gezinsleden uit het gezichtsveld dreigt 
te verdwijnen. 

De bedoeling van de zinsnede «dat de hiervoor geschetste verantwoor-
delijkheid voor het eigen bestaan op den duur weer een minder belangrijke 
rol inneemt naarmate men ouder wordt», behoefde naar de mening van 
deze leden enige toelichting. In hoeverre zal de regering terzake een actief 
beleid voeren? Of zal zij een herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid blijven stimuleren? Valt hier niet een spanning te constateren tussen 
het emancipatie-streven en het streven naar een verantwoordelijke samen-
leving? Of is het wellicht zo, dat de regering zich volgend opstelt en slechts 
de veranderingen in de maatschappij op de voet volgt? 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met weinig enthousiasme kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Dat betrof niet de wijzigings-
voorstellen zelf, die als zodanig verdedigbaar zijn, als wel het kader waarin 
deze voorstellen zijn gedaan en de motivatie die ervoor gegeven wordt. 
Met name de afstand die in de memorie van toelichting wordt genomen 
van het bijbels verantwoorde samenlevingspatroon van een huwelijk, 
waarin een partner de verzorgende taak op zich heeft genomen, had bij dit 
lid weerstanden opgewekt. Het zonder reserves spreken over «het traditio-
nele rollenpatroon» wees op die afstand. Sterker nog kwam dit tot uitdrukkinc 
in de passage uit de memorie van toelichting, dat voor mannen en vrouwen 
van een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt zou moeten gelden dat zij 
gehouden zijn allereerst uit eigen arbeid een voldoende inkomen te 
verwerven. Het G.P.V.-fractielid achtte het aanvaardbaar dat het stelsel 
van sociale zekerheid aansluiting zoekt bij de maatschappelijke werkelijkheid. 

Indien die werkelijkheid ingrijpend is gewijzigd in de kwart eeuw dat de 
AOW nu bestaat, zal de regeling daaraan moeten worden aangepast. Gaat 
het echter niet te ver wanneer het sociale zekerheidsbeleid niet alleen 
volgend, maar zelfs sturend wordt? Wordt dan geen oneigenlijk gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die een overheid heeft in dezen? Hij wees 
er in dit verband tevens op dat in de discussies steeds is benadrukt dat het 
de bedoeling van het emancipatiebeleid is mannen en vooral vrouwen een 
vrije keus te geven inzake het al dan niet verwerven van een eigen inkomen. 
Steeds meer echter gaat het beleid ervan uit dat vrouwen (alle vrouwen, 
dus ook de gehuwde die de zorg voor haar gezin als eerste roeping ziet) 
geacht worden zelfstandig uit eigen arbeid voldoende inkomen te verwerven. 
Hier is toch geen sprake meer van keus? Wordt niet een situatie gecreëerd 
dat vrouwen door «dwang der omstandigheden» niet meer in vrijheid 
kunnen kiezen voor hun gezin? 

Het lid van de G.P.V.-fractie had gedacht dat juist bij de behandeling van 
de AOW-problematiek een gezinsvriendelijker benadering op haar plaats 
zou zijn geweest. Immers de toenemende vergrijzing baart zorgen omtrent 
de toekomstige betaalbaarheid van de AOW. Een impliciete dwang voor 
gehuwde vrouwen die zich aan een opvoedende en verzorgende taak 
willen wijden is toch bepaald geen bijdrage aan de oplossing van dit 
vraagstuk? 

Dit lid erkende dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn opgetreden 
die ertoe leiden dat het huidige gezinsmodel van de AOW niet meer in alle 
gevallen toepasbaar is op de huidige situatie. Niettemin moet worden 
geconstateerd dat het zeker in de leeftijdscategorie waarom het hier gaat, 
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maar een kleine minderheid betreft, voor wie het huidige model problemen 
oplevert. Of dit de rigoreuze wijziging die thans wordt voorgesteld recht-
vaardigt is echter de vraag. Zou aan de eis van de derde richtlijn ook zijn 
voldaan indien voor de AOW slechts een sexe-neutraal kostwinnersbeginsel 
zou gelden, zonder dat de totale uitkering over beide echtgenoten zou 
worden verdeeld, in geval beiden 65 jaar of ouder zijn? 

2. De betekenis van de derde richtlijn 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stemden in met het uitgangspunt dat 
gelijke behandeling in de AOW het best tot zijn recht kan komen in een 
systeem waarbij individuen eigen uitkeringsrechten hebben. De regering 
verwijst hierbij naar de AAW, waarbij ook de verzelfstandigingsgedachte 
zou zijn doorgevoerd. Nu is het begrip «verzelfstandiging» of «individuali-
sering» niet voor iedereen hetzelfde. Ook de regering hanteert de begrippen 
voor zeer verschillende situaties; deze leden hadden dit ook reeds betoogd 
bij de behandeling van het wetsvoorstel over de geïndividualiseerde 
premieheffing (18 625). Wat wordt verstaan onder «verzelfstandiging» en 
wat onder «individualisering», zo wensten deze leden te vernemen? Is 
daar, in de terminologie van de regering, onderscheid tussen? Als dat zo is, 
is dan de «individualisering» van de premiekant afwijkend van de «verzelf-
standiging» aan de uitkeringskant? Wat is dan het verschil en waarom? 

Waar de regering zelf wijst op de in de volksverzekering al bekende 
systematiek van de AAW rijst de vraag waarom niet voor de AOW eenzelfde 
uitkeringssystematiek is gekozen? Een gehuwde, waarvan de partner nog 
geen 65 jaar is, zou dan in exact dezelfde uitkeringssituatie verkeren als een 
gehuwde niet-samenwonende of een ongehuwde. In het geval de jongere 
partner niet over een eigen inkomen beschikt, zou, conform de AAW, een 
toeslag kunnen worden verstrekt; waar beide echtelieden de 65 jaar zijn 
gepasseerd, zou de uitkering - zeker nu - kunnen worden afgetopt. In de 
toekomst zou dan een verdere individualisering uitgewerkt kunnen worden. 
Welke budgettaire consequenties zouden voortvloeien uit de keuze voor 
een basisuitkering van 70%? Voor wat betreft de toeslagen gaat de regering 
uitgebreid in op de uitspraken hierover van het Europese Hof, van 31 maart 
1981, nr. 96/80. 

De toeslagregeling in de AOW, zoals de regering voorstelt, zal, zo 
meenden deze leden, statistisch zonder meer vaker aan mannen dan aan 
vrouwen worden toegekend. Immers, wanneer de vrouw ouder is, is, 
gezien de arbeidsdeelname van mannen, de kans dat haar man een 
inkomen uit of in verband met arbeid heeft vele malen groter. Vermoedelijk 
ontvangt ± 85% van de gehuwde mannen en 15% van de gehuwde 
vrouwen een dergelijke toeslag. De vraag is dan, zo meenden deze leden, 
of een toeslagregeling berust op gerechtvaardigde gronden, waaraan 
iedere discriminatie vreemd is. Daarvoor noemt de commissie - in het 
tussentijds verslag over de toepassing van de richtlijn nr. 79/7/EEG van 17 
december 1978 - dat, wanneer een toeslag wordt gegeven een gerecht-
vaardigde grond is dat dit gebeurt vanuit de zorg om hogere lasten van een 
gezin te compenseren. Dat kan slechts - meent de commissie - indien elk 
ander beroepsinkomen ontbreekt. En zo dat het geval is, dan is een toeslag, 
die anders indirect discriminerend zou zijn, slechts gerechtvaardigd in het 
geval van een sociale prestatie die het bestaansminimum garandeert. Op 6 
januari 1984 wordt dit standpunt van de commissie nog eens herhaald bij 
de interpretatie van artikel 4 van de derde richtlijn. Heeft de regering dit 
voorstel getoetst aan deze criteria, en eventueel voorgelegd aan de 
commissie? 

Feitelijk biedt de toeslagregeling immers de ruimte voor enig ander 
arbeidsinkomen. Tevens is de AOW - hoewel binnen ons stelsel behorend 
tot de sociale minimumuitkeringen - geen garantieregeling die alleen het 
bestaansminimum garandeert, zoals wel van de toenmalige Noodwet 
ouderdomsvoorziening zou kunnen worden gezegd. Bij de huidige AOW 
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mag immers onbeperkt neveninkomsten al dan niet uit pensioen worden 
genoten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten zekerheid te hebben dat een 
toeslagregeling zoals de regering voorstelt in de AOW in overeenstemming 
is met de richtlijn. Zij zouden absoluut niet in de situatie willen 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-ge-
rechtigde zelf rekening is gehouden. 

De regering wekt zelf zijdelings die suggestie door de eventuele toeslag 
te willen verwerken in een toekomstige Wet gezinstoeslagen, waarover nog 
geenszins duidelijk is of deze al dan niet aan de ABW zal worden gerelateerd. 
De herziening van het tweede lid van artikel 7a, waarbij toeslagen voor de 
jongere partner evenmin in het buitenland worden toegekend of naar het 
buitenland kunnen worden meegenomen, versterkt de indruk verder dat 
- zoals ook in de artikelsgewijze toelichting onder G wordt gemeld - de 
AOW grote gelijkenis vertoont met de Algemene Bijstandswet. Een dergelijke 
uitzondering ten aanzien van het verblijf in het buitenland wijkt nadrukkelijk 
af van de huidige AOW-systematiek. De motivering voor het dan niet 
toekennen van een toeslag is direct ontleend aan de ABW-systematiek. 
Welke reden heeft de regering om deze weg te gaan? 

De weg terug naar de Noodwet ouderdomsvoorziening dient naar het 
oordeel van deze leden volstrekt te worden geblokkeerd. De toeslagregeling 
mag niet tot de discussie kunnen leiden, waarbij, zoals bij de ABW nog 
gebruikelijk, alle inkomens van een huishouden worden getoetst. Deze 
leden zouden op dit algemene betoog inzake een toeslagregeling een 
uitgebreide reactie willen hebben. Onderkent de regering daarbij tevens 
welke effecten een toeslagregeling die tot deze discussie aanleiding kan 
geven de pensioenbouw weer kan afremmen? 

Genoemde leden willen naar aanleiding van de opmerking, dat een 
partnerinkomensonafhankelijke regeling tot hogere kosten leidt, er nogmaals 
aan herinneren dat zij uitdrukkelijk het verband willen blijven zien tussen 
de premieheffing en de uitkeringen. Alleen gezien in totale relatie kan over 
de budgettaire situatie een oordeel worden gevormd. 

In een reactie op soortgelijke opmerkingen van de Raad van State, merkt 
de regering op dat hogere inkomsten uit de premieheffing gebruikt kunnen 
worden voor premieverlaging. Is bij de vaststelling van de premie AOW/ 
AWW voor 1985 al rekening gehouden met additionele inkomsten? 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of door de regering niet 
wat snel de conclusie wordt getrokken dat invoering van een inkomensaf-
hankelijke toeslag in de AOW geen spanning oplevert met de derde 
richtlijn. In het voortgangsverslag van de EG-commissie, waarnaar wordt 
verwezen op blz. 4 van de memorie van toelichting, wordt de rechtvaardiging 
van een inkomenstoeslag gezien in het garanderen van een minimuminko-
men. Zij stelden de vraag of deze argumentatie dan wel op gaat in die 
gevallen, waarin AOW-uitkering plus toeslag leidt tot een totaal gezinsinko-
men, dat uitgaat boven het minimuminkomen. Immers, in de praktijk heeft 
niet voor alle verzekerden de AOW de functie van het garanderen van een 
bestaansminimum; zulks geldt in feite alleen voor de echte minima. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden op zich zelf geen bezwaar tegen 
een toeslagensysteem, te meer daar zulks ook uitdrukking kan geven aan 
de verantwoordelijkheid van partners voor elkaar. Zij vroegen zich echter 
wel af of een dergelijk afzonderlijk toeslagen-systeem in de AOW geen 
wezensvreemd element vormt, nu de AOW tot nu toe geldt als een basis-
voorziening voor iedere ingezetene, ongeacht diens inkomen. 

Het zou veeleer thuishoren in een meer definitieve wetgeving terzake 
gezinstoeslagen. Bovendien zou met de draagkracht van het samenlevings-
verband, naar de mening van deze leden met name ook in het belastingstelsel 
rekening gehouden dienen te worden. Wel achtten de leden van de 
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C.D.A.-fractie het denkbaar dat in een aantal situaties ook binnen het 
sociale verzekeringsstelsel hiermee rekening wordt gehouden middels een 
algemene wet inkomenstoeslagen. Deze leden zouden daarom gaarne zien 
dat de regering nog eens nader zou ingaan op de vraag of een afzonderlijke 
toeslagenregeling in de AOW wel wenselijk is, mede gezien ook de specifieke 
problemen, welke de gekozen systematiek meebrengt, doordat de AOW 
functioneert als fundament voor aanvullende pensioenvoorzieningen. 
Indien toch een afzonderlijke AOW-toeslag zou moeten worden gehand-
haafd, leek het hen in elk geval gewenst dat deze nadrukkelijk een meer 
tijdelijk karakter zou krijgen, in afwachting van een algemene regeling van 
inkomenstoeslagen. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren van mening dat invoering van een 
inkomensafhankelijke toeslagenregeling een aanzienlijke bureaucratisering 
met zich brengt. De AOW-regeling wordt, aldus deze leden, aanzienlijk inge-
wikkelder, hetgeen haaks staat op het streven naar vereenvoudiging, 
wat belangrijke reden is om te komen tot stelselwijziging. Kan worden 
medegedeeld hoeveel dossiers zullen moeten worden gesplitst als gevolg 
van dit wetsvoorstel, en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn? Wat zijn de 
structurele meerkosten bij invoering van een inkomensafhankelijke regeling? 
Waarvan is in de berekeningen uitgegaan (in termen van gedetailleerdheid 
van controles en de frequentie van hercontroles en heronderzoek)? De 
leden van de V.V.D.-fractie, hier aan het woord, meenden vooralsnog dat 
de uitvoeringskosten aanzienlijk te laag zijn ingeschat, indien en voorzover 
is uitgegaan van een effectieve controle en fraudebestrijding. 

Naar het oordeel van deze leden is de huidige AOW volstrekt fraude-
ongevoelig. Met de in het wetsvoorstel voorgestelde systematiek echter 
gaat de fraudegevoeligheid aanzienlijk toenemen. Staat dit, zo vroegen 
deze leden, niet haaks op de opvattingen van de regering, zoals geuit 
tijdens de UCV's over het ISMO-rapport hierop neerkomende dat de 
wetgever bij de totstandkoming van wetgeving fraudegevoeligheden dient 
te voorkomen. Is de regering het met hen eens, zo vroegen deze leden, dat 
een in voldoende mate effectieve controle en hercontrole, alsmede een 
effectieve voorkoming en bestrijding van fraude een zodanig regiem nodig 
maken, dat de privacy van de betrokken gepensioneerden ernstig in gevaar 
kan komen? 

Met nadruk wezen de leden van de fractie van de P.S.P. er op dat de door 
de regering voorgestelde «gelijke» behandeling in de AOW van mannen en 
vrouwen niet overeenkomt met de intentie en strekking van de derde 
richtlijn van de EG. Met name het systeem van inkomensafhankelijkheid 
voor het verkrijgen van toeslagen is in strijd met de gedachte dat een ieder 
zelfstandige rechten op uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid 
moet kunnen doen gelden. De hoogte van de AOW-uitkering van een 
gehuwde AOW-er wordt nu deels afhankelijk van het inkomen van een 
ander, in dit geval zijn verdienende vrouw. De P.S.P.-fractieleden achtten 
dit volstrekt onjuist, te meer daar de basis AOW-uitkering te laat is om 
zelfstandig van te kunnen leven. 

Voor een aantal bejaarden, de ongehuwd samenwonenden, is wel een 
geïndividualiseerd stelsel van toepassing: zij behouden immers het recht 
op een AOW-uitkering van ieder 70% van het minimumloon. Wijzigings-
voorstellen zijn eerst rond 1 januari 1986 te verwachten. Kan de regering 
mededelen aan welke «wijzigingen» gedacht wordt. Ligt het niet veeleer 
voor de hand om de situatie voor ongehuwden te handhaven en de overige 
bejaarden na verloop van tijd aan hen gelijk te stellen? Dit stemt immers 
overeen met het ook door de regering geuite wens om op termijn tot 
volwaardige zelfstandige rechten te komen? 
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Zoals in het voorlopig verslag over wetsvoorstel 18 625 (premieheffings-
kant van de AOW-herziening) door de leden van de R.P.F.-fractie reeds was 
opgemerkt valt het beginsel van gelijke behandeling huns inziens niet gelijk 
te stellen aan het uitsluiten van iedere vorm van discriminatie. Het woord 
discriminatie krijgt hierdoor een te overtrokken betekenis. Met teleurstelling 
constateerden zij echter, dat de regering, evenals ten aanzien van de 
premieheffingskant, heeft gekozen voor verzelfstandiging van de uitkerings-
rechten. Het betekent opnieuw een stap in de richting van volledige 
individualisering. Is dat ook de situatie waarnaar de regering streeft, 
zo wilden deze leden vernemen. 

3. Personele werkingssfeer 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. meenden er wijs aan te doen bij 
de bespreking van dit wetsvoorstel niet nader in te gaan op de gelijke 
behandeling van gehuwden, ongehuwden en ongehuwd samenwonenden. 
Wel wensten deze leden informatie te verkrijgen over het tijdschema wat 
de regering voor ogen heeft, waar het betreft wetswijzigingen. 

De regering kiest voor een integrale afweging alvorens te beslissen over 
de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden. Deze leden konden 
daarmee instemmen. De evaluatie van de eerste en tweede fase van de 
gelijke behandeling in de belastingsfeer is echter pas eind 1985 te verwach-
ten. Genoemde leden gaan er dan ook van uit dat een gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwden per 1 januari 1986 niet plaats zal vinden 
alvorens genoemde evaluatie verwerkt is. Zij verwachtten overigens dat bij 
een integrale benadering ook juridische overwegingen zullen worden 
betrokken (in de memorie van toelichting is alleen sprake van overwegingen 
die gebaseerd zijn op het draagkrachtbeginsel). 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat in het advies van de SER 
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 en daarom als een economische eenheid is aan te merken. 
Deze leden vroegen of de regering zich met de criteria in deze omschrijving 
kan verenigen. Overigens betreurden deze leden het dat voorshands een 
ongerechtvaardigd verschil in behandeling met betrekking tot de AOW 
blijft bestaan tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden (100% ten 
opzichte van 140%). Zij stelden dan ook de vraag of op korte termijn 
voorstellen kunnen worden verwacht om dit verschil op te heffen. 

Het verheugde de leden van de C.P.N.-fractie dat het kabinet van mening 
is dat de situatie van ongehuwden ongewijzigd moet blijven. Zij wilden 
benadrukken dat voor de C.P.N.-fractie gelijke behandeling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden betekent dat gehuwden dezelfde rechten 
als ongehuwd samenwonenden krijgen en niet, zoals de regering voorstaat, 
andersom. Zij konden zich dan ook goed vinden in het voorstel van de 
Emancipatieraad de uitkering aan gehuwden, als het niet mogelijk is deze 
direct op hetzelfde percentage als de uitkering voor ongehuwden te stellen, 
geleidelijk te verhogen om zo snel mogelijk tot een gelijke behandeling te 
komen. 

De leden van de R.P.F.-fractie achtten het ontoelaatbaar om de onrecht-
vaardigheid, die thans bestaat tussen uitkeringsrechten van gehuwden en 
van ongehuwd samenwonenden nog langer dan strict noodzakelijk is te 
laten voortbestaan. De argumenten, die de regering in de memorie van 
toelichting aandraagt om de situatie, waarin ongehuwd samenwonenden 
gezamenlijk een AOW-uitkering van 140% van het gehuwden-pensioen 
ontvangen, voorlopig tot 1986 te laten bestaan hadden deze leden 
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niet overtuigd. Een van de argumenten, dat er een verzwaring van de 
uitvoering optreedt, vond bij deze leden geen weerklank. Immers, door de 
uitkering inkomensafhankelijk te maken legt de regering dit bezwaar 
naast zich neer. Zoals de regering zelf opmerkt in de adviesaanvraag van 
25 mei 1983 verkeren ongehuwd samenwonenden, waar het betreft 
behoefte en draagkracht, niet in een andere positie dan gehuwden. De 
leden van de R.P.F.-fractie, hier aan het woord, achtten het derhalve 
gewenst per 1 januari 1985 te komen tot een gelijkwaardige behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de AOW. Tot welke 
besparing op de uitkeringslasten zou dit in 1985 kunnen leiden? 

Een juridisch sluitende afgrenzing van het begrip ongehuwd samenwonen 
is op dit moment volgens de regering niet mogelijk. Maar deed zich 
hetzelfde probleem niet voor bij de invoering van de eerste en tweede fase 
van de twee-verdienerswet? Welke belemmeringen acht de regering 
aanwezig om de definiëring van ongehuwd samenwonen in de twee-ver-
dienerswetgevingoverte nemen inde AOW, zo wilden deze leden vernemen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie achtte de thans voorgestelde herziening van 
het AOW-systeem een goede gelegenheid een einde te maken aan de 
feitelijke bevoordeling van ongehuwd samenwonende 65-plussers, en van 
65-plussers die gehuwd zijn nadat hun recht op AOW reeds was ingegaan. 
Naar zijn oordeel is dit eenvoudig te realiseren door ook ongehuwden een 
recht te geven op een basisuitkering van 50% van het minimumloon, met 
de mogelijkheid van een toeslag van 20% ingeval zij voor zichzelf alleen 
een huishouding voeren. Zou het systeem daardoor ook niet eenvoudiger 
worden, omdat voor iedereen de basis-uitkering gelijk wordt? 

4. Uitwerking en vormgeving van het uitkeringssysteem 

De leden van de P.v.d.A.-fractie onderschreven het standpunt van de 
regering dat het volksverzekeringskarakter van de AOW dient te worden 
gehandhaafd met de ook door de SER aangegeven uitgangspunten: zowel 
een garantie op minimumniveau als een bodemvoorziening waarop 
aanvullende pensioenen kunnen worden opgebouwd. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. wensten - zoals hiervoor gesteld - een nadere 
toelichting waarom niet gekozen is voor het volgen van de AAW-systematiek 
doch gekozen is voor een uitkering van 70% met een toeslag tot 100% voor 
gehuwden, waarvan de jongere partner nog geen 65 jaar is en een aftopping 
tot 100% wanneer beide partners 65 jaar zijn geworden. 

Overigens was het deze leden opgevallen dat de Raad van State nogal 
zware kritiek heeft geuit op de inkomensafhankelijke regeling. Zij vroegen 
de regering met klem op alle argumenten van de Raad van State nader in 
te gaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren overigens van oordeel dat een 
automatische toekenning van de volledige gehuwdenuitkering aan de 
partner, die het eerst 65 jaar wordt in principe niet in overeenstemming is 
met het uitgangspunt van zelfstandige rechten en plichten waar het de 
AOW betreft. Naar het oordeel van deze leden zou tussen arbeidsinkomen 
dan wel sociale zekerheidsuitkering èn het AOW-recht een aansluiting 
moeten zijn op het 65ste jaar. 

Thans hebben gehuwde vrouwen, die ouder zijn dan hun echtgenoot, 
een periode géén inkomen, dan wel een pensioen zonder enig AOW-recht. 
Dat wordt door eigen rechten opgeheven. Het omgekeerde - een AOW 
toeslag, gecombineerd met een arbeidsinkomen dan wel een andere 
sociale zekerheidsuitkering - zou ook niet moeten voorkomen. 

Met de aanvaarding van dit uitgangspunt is het nog geenszins zo dat de 
leden van de P.v.d.A.-fractie zonder meer de regeringsvoorstellen zouden 
kunnen steunen. De overgang van de huidige systematiek naar een nieuw 
zelfstandig uitkeringssysteem levert vele problemen op. Daarom wilden 
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deze leden meer informatie, alsmede - zo mogelijk - oplossingen aange-
dragen zien dan wel een reactie van de regering op de door hen gesugge-
reerde oplossingen. 

In de eerste plaats wezen deze leden op het effect dat optreedt bij de 
toetsing van het inkomen van de jongere partner, wanneer deze deelneemt 
aan het arbeidsproces. De ER heeft hier ook op gewezen. Feitelijk zou het 
netto inkomen de f 725 moeten overschrijden, alvorens het lonend wordt 
blijvend betaalde arbeid te verrichten. Deze leden erkenden dat op basis 
van een aantal overwegingen wordt besloten of al dan niet aan het arbeids-
proces zal worden deelgenomen. Bij voorbeeld de opbouw van het eigen 
pensioen of de arbeidsvreugde wellicht. Niettemin meenden deze leden dat 
hiermee een zeer hoge drempel wordt opgeworpen. Een basisuitkering van 
70% zoals bij de AAW zou dit effect verkleinen. 

In de tweede plaats wezen deze leden op gewekte verwachtingen. Wie nu 
in de situatie verkeert dat een van de partners in een huwelijk - in casu de 
man - binnenkort 65 jaar wordt, rekent op de volledige gehuwden-AOW. 
Vaste lasten en het uitgavenpatroon zijn gebaseerd op deze vooruitzichten. 
Een onverwachte inkomensdaling in de orde van grootte van f730 netto 
kan gezinnen voor aanzienlijke problemen plaatsen. 

Deze leden dachten derhalve aan een overgangsmaatregel waarbij voor 
gehuwden, waarvan één van de partners op 1 januari 1984 60 jaar of ouder 
is bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van die partner een ongetoetste 
partnertoeslag zou worden verstrekt. 

In de derde plaats wezen deze leden op de problemen in de pensioenop-
bouw voor de gehuwde man. Ook daar zou een overgangsperiode zoals 
hierboven geschetst, de overgang naar een geïndividualiseerd uitkerings-
systeem met aanpassing van de pensioenopbouw vergemakkelijken. Deze 
leden wensten het oordeel van de regering over een dergelijke -sexe-neutrale 
- overgangsregeling alsmede een inzicht in de budgettaire gevolgen 
daarvan. De financiering van de toeslagen behoort naar het oordeel van de 
aan het woord zijnde leden, vanuit het AOF te geschieden. Zij betwijfelden 
- zeker gezien de onduidelijkheid rondom de Wet gezinstoeslagen - of de 
AOW-toeslag in een dergelijke wet moet worden ondergebracht. Op dit 
moment wensten zij hierover nog geen uitspraak te doen. Deze leden 
zouden overigens een nuancering aangebracht willen zien in het standpunt 
dat geen uitkering wordt verstrekt daar waar andere inkomsten bestaan. 
Deze leden achtten deze redenering voor de werknemersverzekeringen bij 
voorbeeld niet op haar plaats. Welke effecten heeft het wetsvoorstel voor 
mensen die na het 65e jaar in het huwelijk treden, zo vragen deze leden ten 
slotte. 

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de door de regering 
gestelde randvoorwaarden. Wel vroegen deze leden zich af of op alle 
punten aan deze randvoorwaarden is voldaan. Zij doelden hierbij met 
name op de derde richtlijn en de uitvoerbaarheid en verwezen naar hun 
elders gemaakte opmerkingen ter zake. Deze leden konden zich vinden in 
een zelfstandig basis-pensioen van 50% voor alle uitkeringsgerechtigden. 
Wat betreft de vraag of een eventueel daarop te verlenen toeslag in de AOW 
zelf dient te worden opgenomen, verwezen zij naar hun eerder hierover 
gemaakte opmerkingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden de vraag of het voorgestelde 
toeslagensysteem de deelneming aan het arbeidsproces door een jongere 
partner niet sterk zal ontmoedigen. Zij erkenden weliswaar dat de beslissing 
van deze partner om aan het arbeidsproces deel te nemen c.q. te blijven 
deelnemen niet uitsluitend op basis van de inkomensafhankelijke toeslag 
zal worden genomen, maar zulks zal toch bij partners, die op oudere 
leeftijd tot het arbeidsproces zijn toegetreden, geen onbelangrijke factor 
vormen. Deze leden verwezen hierbij tevens naar de tweede EG-richtlijn, 
die een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt verlangt. In dit verband 
vroegen zij tevens of het voorgestelde systeem niet te grofmazig is en zal 
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leiden tot schokeffecten. De hier aan het woord zijnde leden zouden graag 
het commentaar van de regering vernemen op het navolgende voorbeeld. 

Een AOW-gerechtigde, tezamen met zijn partner die jonger is dan 65 jaar 
en die een eigen inkomen van f233 per maand heeft, zal over een totaal 
gezinsinkomen (inclusief de AOW) van f1787 beschikken, terwijl, indien de 
partner f 234 eigen inkomsten zou hebben, het gezinsinkomen naar f 1554 
daalt. Bij een partnerinkomen van f466 is het gezinsinkomen f 1787 en bij 
één gulden meer partnerinkomen, te weten f 467 daalt het gezinsinkomen 
naar f 1554. Bij een partnerinkomen van f776 is het gezinsinkomen f1864 
en bij één gulden meer partnerinkomen, te weten f777 daalt het gezinsin-
komen naar f 1554 per maand. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden daarom gaarne zien dat de 
regering nog eens nader zou ingaan, overeenkomstig de gedachten die 
door de MHP zijn geuit, om een bepaald vast basisbedrag aan inkomen 
buiten beschouwing te laten. Ook wensten zij gaarne een reactie op de 
CNV-suggestie, welke ervoor pleit een bepaald basisbedrag vrij te stellen 
bij het bepalen van de toeslag; dit bedrag moet dan gelijk zijn aan 15% van 
het minimumloon. Boven dit bedrag moet ook een bepaald gedeelte van 
het inkomen, bij voorbeeld 1/3 buiten beschouwing blijven, zulks ook in het 
licht van mogelijke weglekeffecten in het thans voorgestelde systeem naar 
het zogenaamde zwarte en grijze circuit. Voorts stelden de leden van de 
C.D.A.-fractie de vraag of onder inkomen «uit of in verband met arbeid 
etc,» ook een pensioen, dat op een lagere leeftijd dan 65 jaar wordt 
toegekend, geacht wordt te zijn begrepen. 

Deze leden wensten voorts gaarne een reactie te vernemen op het 
volgende. Zij constateerden dat in het voorliggende wetsvoorstel ten 
aanzien van gehuwd en ongehuwd samenwonenden, ten aanzien van de 
aanvullende pensioenen (zie onder 8) en op het punt van de uitwerking van 
de inkomensafhankelijke toeslagen binnen een volksverzekering een aantal 
principiële dan wel uitvoeringstechnische problemen liggen. In dit verband 
stelden zij het op prijs te vernemen of in het kader van de derde EG-richtlijn 
een interimregeling te realiseren zou zijn totdat de Wet gezinstoeslagen 
van kracht is geworden, waardoor onder meer bereikt wordt, dat er tijds-
ruimte ontstaat voor het tot stand brengen van een afzonderlijke Wet op de 
gezinstoeslagen, zodat het genoemde wezensvreemde element buiten de 
AOW kan blijven. Bovendien zouden de pensioenfondsen tijd verkrijgen 
voor aantal aanpassingsmaatregelen in deze periode. 

Deze interimregeling zou zo veel mogelijk dienen aan te sluiten bij de 
stelselwijziging en dienen te passen binnen de beperkte collectieve middelen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de regering of een inkomensaf-
hankelijke AOW-regeling door betrokkenen als rechtvaardig zal worden 
gezien. Na een recent ingevoerde gedeeltelijke oplossing voor de AOW-
plus-problematiek, wordt nu met de rechterhand weer afgepakt wat met de 
linkerhand is gegeven. De belangrijkste aanleiding voor het onderhavige 
wetsvoorstel is, aldus de memorie van toelichting, de derde richtlijn van de 
Europese Gemeenschappen. Deze derde richtlijn beoogt de achterstands-
positie van de vrouw binnen de sociale zekerheid weg te nemen. De aard 
en strekking van de derde richtlijn gaat in de richting van het verbeteren 
van de positie van de vrouw (evenals de eerste en tweede richtlijn). 

Het voorliggende wetsvoorstel, met inbegrip van de inkomenstoets, zal 
naar het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie, vrouwen (in de meeste 
gevallen de jongere partners) ontmoedigen nog langer op de arbeidsmarkt 
te vertoeven, omdat de inkomenstoets in de AOW dat volstrekt onaantrek-
kelijk maakt. In hoeverre is dat effect beoogd door de regering? Indien dit 
effect niet is beoogd, wilden deze leden vernemen op welke wijze het niet 
beoogde effect gecompenseerd kan worden. De leden van de V.V.D.-fractie 
zeiden van mening te zijn dat, zelfs indien men zou kiezen voor één 
inkomensafhankelijke regeling, het onmogelijk is dat nu voorgestelde 
systematiek te volgen. 
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Immers, de regeling is zeer grofmazig en niet voorzien van een voldoende 
vrijstelling, hetgeen resulteert in een aantal zeer onrechtvaardig uitwerkende 
schokeffecten. Deze leden hadden met verbazing kennis genomen van het 
feit dat als gevolg van de voorgestelde regeling een gulden extra inkomsten 
bij de partner kan resulteren in een beperking van de AOW-uitkering met 
meer van f300. Welk oordeel heeft de regering over de door de vakcentrale 
MHP voorgestelde drempel van f5000? 

De leden van de D'66-fractie waren in dit wetsvoorstel nog het meest 
teleurgesteld door de voorgestelde inkomensafhankelijkheid van de 
AOW-rechten. Zij wezen die afhankelijkheid ten sterkste af. Zij achtten dit 
zo bezwaarlijk, dat hun steun aan dit wetsvoorstel in belangrijke mate zal 
afhangen van de uiteindelijke vormgeving op dit onderdeel. 

De afhankelijkheid van een uitkering van het inkomen van een ander (de 
partner) levert in het algemeen reeds een grote belemmering op voor het 
actief zijn of blijven op de arbeidsmarkt van die partner. Het inkomen uit 
die participatie wordt daarmee immers aanmerkelijk verkleind. In het 
voorgestelde systeem zal dat nu ook voor de AOW gelden. Arbeidsmarkt-
participatie van de nog niet AOW-gerechtigde jongere partner wordt dan 
immers ogenblikkelijk afgestraft door een in het ergste geval gehalveerde 
AOW-uitkering. Het extra inkomen uit die arbeid is dan in feite nihil. Van 
nabij hadden deze leden al bijzonder verontrustende geluiden gehoord dat 
dit zonder enige twijfel in een groot aantal gevallen zal leiden tot terugtrek-
king van de arbeidsmarkt door de jongere partner, meestal de vrouw. Deze 
leden achtten dit een onaanvaardbaar effect. Zij deelden de opvatting van 
de Emancipatieraad dat met een stelsel als dit een indirecte discriminatie 
plaatsvindt van vrouwen, met name in het kader van de tweede richtlijn 
van de EG, inzake de gelijke positie van mannen en vrouwen op de arbeids-
markt. 

Zij hoorden graag van de regering hoe zij tegen deze achtergrond toch 
tot dit wetsvoorstel heeft kunnen komen. Acht zij het gevaar van terugtrekken 
op de arbeidsmarkt niet reëel? Wat is haar verwachting in dezen? 

De leden van de fractie van D'66 waren van mening dat uiteindelijk 
gestreefd moet worden naar een situatie zoals die thans voor ongehuwden 
geldt. Zij waren dan ook van mening dat in ieder geval afgezien moet 
worden van het behandelen van ongehuwd samenwonenden als gehuwden. 
Waar een gewenste situatie bestaat mag deze nu niet worden doorbroken. 

Deze leden beraadden zich nog op wat dan wel het meest wenselijk 
stelsel van uitkeringsrechten voor de AOW op dit moment zou zijn. Hun 
gedachten gingen daarbij vooralsnog uit naar het systeem A uit het advies 
van de SER, waarvoor de ondernemersleden en negen kroonleden, samen 
een meerderheid, zich hadden uitgesproken. De extra uitkeringslasten van 
dat systeem blijven ruim binnen de extra opbrengst van de geïndividuali-
seerde premieheffing, waaromtrent deze leden van mening waren dat deze 
opbrengst moet worden gebruikt voor verdere individualisering van de 
sociale zekerheid. Hun aarzeling ten opzichte van dit systeem A was echter 
drieërlei. Ook in dat systeem wordt voorgesteld ongehuwd samenwonenden 
als gehuwden te behandelen. 

Voorts ontbreekt ook in dit systeem het uitzicht op de verwezenlijking 
van economische zelfstandigheid. 

Ten slotte - en ook dat achtten deze leden een bezwaar - heeft een 
uitkeringssysteem als dit tot gevolg dat de uitkeringsrechten voor gehuwden 
aanzienlijk gunstiger worden en voor alleenstaande ongehuwden gelijk 
blijven. Deze leden waren van mening dat de verhouding tussen premie en 
uitkering - hoewel formeel niet bestaand vanwege het volksverzekerings-
karakter - toch op dit aspect niet nog verder scheef mag groeien. Zij 
overwogen daarom voor te stellen toch feitelijke inkomensderving als 
criterium voor deze extra rechten voor gehuwden in dit systeem A in te 
brengen. 
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Deze leden vroegen voorts hoe de regering denkt te voorkomen dat in 
haar inkomensafhankelijke regeling enerzijds de persoonlijke levenssfeer 
wordt beschermd, en anderzijds mogelijke fraude voorkomen wordt. 
Voorts waren deze leden benieuwd naar een berekening waaruit de 
volledige uitvoeringskosten blijken. 

De leden van de fractie van de P.S.P. constateerden dat de regering de 
mogelijkheid om elke bejaarde een AOW-uitkering ter hoogte van 70% van 
het minimumloon te verstrekken, al snel buiten beschouwing heeft gelaten. 
De kosten van een dergelijke invulling en uitwerking van de derde richtlijn 
van de EG, die naar de mening van de hier aan het woord zijnde leden 
overigens de enige is die met de intentie van de richtlijn overeenstemt, 
zouden naar schatting f3 mld. extra betekenen. De leden van de fractie van 
de P.S.P.misten een onderbouwing van dat bedrag. De Emancipatieraad 
berekende in haar advies een bedrag aan extra kosten van f2,72 mld. Van 
dat bedrag kunnen de extra baten vanwege de gewijzigde premieheffing 
worden afgetrokken. De Emancipatieraad raamt dat bedrag op f600 min.; 
de regering corrigeerde dit bedrag in de memorie van toelichting tot f 500 
min. Aldus resteert volgens de Emancipatieraad een bedrag van f2,12 mld. 
aan extra kosten. De fractieleden van de P.S.P. wensten van de regering 
een uitgebreide uiteenzetting op de door de ER gehanteerde berekening. 

Eveneens wensten deze leden inzicht te verkrijgen in de gevolgen die een 
zelfstandige 70%-uitkering zouden hebben voor de ziektekostenverzekering 
voor bejaarden. Zou gesteld kunnen worden dat de bijdrage die bejaarden 
leveren aan hun ziektekostenverzekering in het algemeen groter zal 
worden? Zo ja, met welk bedrag? 

De belastingopbrengst zou, hoewel de samenhang met de tweeverdie-
nerswet het inzicht daarin aanzienlijk vertroebelt, belangrijk toenemen, 
indien aan iedere bejaarde een zelfstandige uitkering ter hoogte van 70% 
wordt toegekend. De leden van de fractie van de P.S.P. wensten daarom 
van de regering een uiteenzetting van de verhoogde belastingopbrengst, 
zoals die zou zijn als de tweeverdienerswet ongewijzigd wordt aanvaard. 
Tevens wensten deze leden een vergelijking van de belastingafdracht van: 

- twee ouderen, boven 65 jaar, die nu ongehuwd samenwonen en 
derhalve ieder recht hebben op een zelfstandige AOW-uitkering van 70%; 

- twee ouderen, boven 65 jaar, die gehuwd samenwonen en, waarvan 
de man nu een «kostwinners-AOW» krijgt ter hoogte van 100%, zoals op 
dit moment plaatsvindt. 

Een nauwkeurige berekening van de verhoogde belastingafdracht bij een 
zelfstandige 70%-AOW-uitkering, zou kunnen leiden tot bijstelling van het 
bedrag dat nu aan extra kosten (f3 mld.) door de regering geraamd wordt. 
Er zijn echter nog meer factoren die in die situatie in ogenschouw dienen te 
worden genomen. Indien ouderen zelfstandig, een 70%-AOW-uitkering 
verkrijgen zal dat gevolgen hebben voor de individuele huursubsidie. Deze 
uitgaven kunnen daardoor verminderen. Kan de regering mededelen met 
welk bedrag? Eveneens zouden de kosten voor de eenmalige koopkracht-
toeslag (in zijn huidige vorm) aanzienlijk verminderen. Welk bedrag is bij 
voorbeeld in 1983 en 1984 gemoeid met de eenmalige uitkering aan 
AOW-ers? Zijn daarnaast ook andersoortige «inverdieneffecten» te verwach-
ten? Zullen bij voorbeeld bejaarden niet meer kunnen bijdragen in de 
kosten van verpleging/verzorging in een bejaardentehuis of andersoortige 
instellingen? Valt een schatting te maken van die opbrengst? 

De leden van de fractie van de P.S.P. vroegen de regering het aanvankelijk 
geraamde bedrag aan meerkosten onder invloed van de door hen gedane 
suggesties bij te stellen en inzichtelijk te maken. Het aldus verkregen, 
bijgestelde bedrag aan meerkosten zou op diverse manieren gefinancierd 
kunnen worden, zo stelden deze leden. Met welk percentage zou de 
AOW-premie verhoogd moeten worden om de geraamde meerkosten te 
financieren, zo wilden deze leden weten. Kan de regering mededelen welk 
bedrag aan premie-opbrengst voor de AOW gemoeid zou zijn indien 
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besloten zou worden de nu nog steeds gehanteerde maximumpremiegrens 
af te schaffen, zodat een ieder naar rato van het inkomen premie-AOW 
betaalt? De leden van de fractie van de P.S.P. achtten een dergelijke 
berekening te meer interessant nu vrijwel een ieder het volksverzekerings-
karakter van de AOW wenst te benadrukken en te handhaven. Acht de 
regering een eventuele financiering van de meerkosten voor gelijkberechti-
ging in de AOW door afschaffing, dan wel verhoging, van de maximumpre-
miegrens overigens een begaanbare weg? Deelt de regering met de leden 
van deze fractie de mening dat door dergelijke keuzen de ook door de 
regering gewenste zelfstandige rechten op een AOW-uitkering gerealiseerd 
kunnen worden, doch in de tijd aanzienlijk vervroegd? In dat verband 
wilden zij van de regering vernemen welke termijn zij zelf voor ogen heeft, 
waar het betreft de volledige verzelfstandiging van de AOW. Deelt zij de 
mening van de ER dat dat in het jaar 2000 het geval zou moeten zijn? Deelt 
de regering eveneens de mening van de ER dat de opbrengst van de 
huidige regeringsvoorstellen, te weten circa f400 min., aangewend moeten 
worden om een stap dichter bij het individuele uitkeringspercentage te 
komen dan de 50% die de regering nu voorstelt? Wat is het commentaar 
van de regering op de stelling van de ER dat het percentage al vanaf de 
aanvang op 52'/2% gesteld kan worden? 

Minder eenvoudig aan te geven zijn de mogelijke besparingen, die bij 
de pensioenfondsen zouden kunnen ontstaan, indien tot een zelfstandige 
70%-AOW-uitkering zou worden overgegaan. In het algemeen kan gesteld 
worden dat hoe hoger (en door de verzelfstandiging ook uitgebreider) de 
basisvoorziening in de vorm van de AOW is, des te minder de pensioen-
fondsen behoeven «aan te vullen». Kan de regering mededelen welk 
bedrag gemoeid zou zijn met dit «minder aanvullen», indien tot de door de 
P.S.P.-fractie voorgestelde verzelfstandiging (70% AOW voor iedere 
bejaarde) zou worden overgegaan? Is het in dat verband niet redelijk dat de 
overheid met de pensioenfondsen in overleg treedt, en zonodig daarvoor 
wettelijke maatregelen voorbereidt, over de aanwending van deze «bespa-
ringen» ten behoeve van de individualisering van de AOW? Welke moge-
lijkheden ziet de regering daarvoor? Acht zij voorstellen in deze zin redelijk 
en bespreekbaar? 

Zou de regering eveneens kunnen berekenen welke besparingen een 
compleet geïndividualiseerde AOW betekent in de uitvoeringssfeer? In 
ieder geval kunnen de nu geraamde meerkosten voor de ingewikkelder 
uitvoering achterwege blijven. Tevens zou de uitvoering van de AOW 
dermate eenvoudig en overzichtelijk worden, dat zonder twijfel besparingen 
in de uitvoering mogelijk worden, met name omdat allerlei controlewerk-
zaamheden, die door het regeringsvoorstel drastisch zouden moeten 
toenemen, achterwege kunnen blijven. Graag wensten de leden van de 
fractie van de P.S.P. een uitvoerige uiteenzetting over de gevolgen voor de 
uitvoeringspraktijk, indien overgegaan zou worden tot een volledig geïndi-
vidualiseerde AOW. 

De systematiek van een AOW-pensioen ter hoogte van 70% voor iedere 
bejaarde brengt, zoals gesteld, met zich mee dat, in het algemeen gesproken, 
het inkomen van bejaarden toeneemt. In een recent rapport van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (Kosten en financiering van bejaardenvoorzieningen 
1981-1991) wordt juist de toename van het inkomen gezien als een 
belangrijke factor ten behoeve van het minder gebruik behoeven te maken 
van allerlei van overheidswege gesubsidieerde voorzieningen. Derhalve 
treedt voor de overheid een aanzienlijke besparing op. Gaarne wensten de 
leden van de fractie van de P.S.P. een uitvoerig commentaar van de 
regering op het voornoemde rapport, met name op stelling dat hoger 
inkomen minder gebruik van voorzieningen met zich brengt. 

Tot slot wensten de leden van de fractie van de P.S.P. nog een enkele 
opmerking te maken over de mogelijke gevolgen van het door hen voorge-
stelde systeem van zelfstandige AOW-uitkeringen. Zelfstandige rechten 
zouden immers in alle sociale zekerheidsregelingen doorgevoerd moeten 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18515, nr. 7 16 



worden om problemen en onrechtvaardigheden, die zouden ontstaan door 
het individualiseren, te voorkomen. In de door deze leden voorgestelde 
systematiek zou immers ieder individu boven 65 jaar aanspraak maken op 
een zelfstandige AOW-uitkering (70%). In dat geval zouden bij voorbeeld 
de met deze bejaarden gehuwde vrouwen beneden 65 jaar geen inkomen 
hebben. Individualisering van de bijstand biedt daarvoor een oplossing. 
Zolang dat niet het geval is zou te overwegen zijn om aan deze vrouwen bij 
wijze van overgangsfase een toeslag ter hoogte van 30% van het mini-
mumloon te verlenen. De hier aan het woord zijnde leden wensten ook 
hierover een uiteenzetting van de regering. 

Zal het getrapte stelsel van toeslagen, zo informeerden de S.G.P.-fractie-
leden, in de praktijk niet dezelfde problemen te zien geven als bij de 
bejaardenziekenfondspremie voor gepensioneerden met een klein aanvul-
lend pensioen? Bij grensoverschrijding is de premieheffing zoveel zwaarder, 
dat van het aanvullend pensioen niets of nagenoeg niets overblijft. Wat 
zullen de effecten zijn van de vergelijking tussen netto toeslag en netto 
inkomen van de jongere partner teneinde te voorkomen dat het gezinsinko-
men tot beneden het netto minimumloon daalt bij het AOW gerechtigd 
worden van de oudste partner, zo vroegen de leden behorend tot de fractie 
van de S.G.P.? 

De leden van de C.P.N.-fractie waren met de Emancipatieraad van 
mening dat deze wijziging van de AOW zou moeten inhouden dat iedere 
ingezetene die de leeftijd van 65 jaar bereikt een individueel ouderdoms-
pensioen ontvangt, voldoende hoog om in het eigen levensonderhoud te 
voorzien. Zoals bekend mag worden verondersteld zien deze leden als 
belangrijkste kenmerk van individualisering dat geen onderscheid wordt 
gemaakt naar burgerlijke staat, geslacht en leefsituatie. Zij waren dan ook 
van mening dat de individuele uitkering op 70% zou moeten neerkomen, 
zeker waar het de bedoeling is dat ook een ieder individueel premie zal 
betalen. 

Deze leden deelden ook aangaande de toeslagen de mening van de 
Emancipatieraad. Zij hadden grote bezwaren tegen de oplossing die het 
kabinet in dit wetsvoorstel aandraagt. Toeslagen behoren, volgens de 
opvatting van deze leden, thuis in een overgangssituatie en kunnen dus per 
definitie geen duurzaam karakter hebben. 

Voor het voornemen deze toeslagen inkomensafhankelijk te maken 
hadden deze leden geen goed woord over. Behalve het feit dat een dergelijke 
vorm nieuw zou zijn in de AOW en daarin naar het oordeel van deze leden 
ook volstrekt niet in past, is het ook in strijd met het doel van dit wetsvoorstel, 
namelijk de uitkeringsrechten te individualiseren. 

Het was de leden van de R.P.F.-fractie niet geheel duidelijk op welke 
grond er noodzaak bestaat om de AOW aan te passen aan de derde richtlijn 
betreffende sociale zekerheid van de Europese Gemeenschappen. De 
twijfel aan deze noodzaak was met name opgeroepen doordat in de 
memorie van toelichting als preliminaire opvatting van de Europese 
Commissie weergegeven wordt, dat de richtlijn slechts betrekking heeft op 
de beroepsbevolking. Kan de regering de betekenis, die aan deze opvatting 
dient te worden gehecht, nader uiteenzetten, zo vroegen deze leden. 

De leden van de R.P.F.-fractie zouden gaarne een nadere toelichting 
ontvangen op de beperkingen van het rekening houden met ander inkomen 
bij het toekennen van een toeslag op de geïndividualiseerde AOW-gehuw-
denuitkering. De regering is voornemens alleen rekening te houden met 
het inkomen van de gehuwde partner beneden 65 jaar. Hoe valt deze 
beperking te verklaren gelet op het uitgangspunt van de regering, dat het 
niet verantwoord is een uitkering te verstrekken, indien daarop inkomens-
politieke gronden geen noodzaak toe bestaat? Waarom blijft dan bij 
voorbeeld het eigen inkomen van de gepensioneerde buiten beschouwing? 
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Welke betekenis dient te worden toegekend aan de zinsnede «deze vorm 
van toeslagen zal slechts materiële betekenis hebben, zolang een ongelijke 
deelname van mannen en vrouwen aan het arbeidsproces daartoe in 
individuele gevallen noopt», in relatie tot hetgeen elders in de memorie 
van toelichting wordt vermeld over het al dan niet tijdelijke karakter van de 
toeslagen? 

De regering legt zowel de bezwaren van een deel van de SER, als van de 
Raad van State met betrekking tot het inkomensafhankelijk karakter van de 
toeslagen naast zich neer, zo constateerden de leden van de R.P.F.-fractie. 
Een nadere onderbouwing van het niet tegemoet komen aan deze bezwaren, 
zoals de betrekkelijk arbitraire keus bij de bepaling van inkomenscategorieën, 
de fraudegevoeligheid, de verzwaring van de uitvoeringstaak, de ingewik-
kelder regelgeving en de ontmoediging om aan het arbeidsproces deel te 
nemen, zouden de hier aan het woord zijnde leden zeer op prijs stellen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg zich af of de voorgestelde constructie 
niet erg gekunsteld is, en door de betrokken ook zo zal worden ervaren. In 
het meest voorkomende geval (een mannelijke kostwinner met een jongere 
echtgenote) krijgt de man vanaf de 65-jarige leeftijd de volledige uitkering 
plus een eventueel bedrijfspensioen. Wanneer zijn vrouw 65 jaar wordt 
wordt 's mans uitkering opeens gehalveerd terwijl de vrouw de andere 
helft krijgt. In de gezinssituatie zelf verandert echter niets. Zowel voor als 
na de verjaardag is sprake van een economische eenheid in het éne 
huishouden. In beidegevallen zal het totaal aan uitkeringen voor gezamenlijk 
levensonderhoud worden bestemd. Zal dat niet de praktijk zijn? Wordt hier 
nu niet door de sociale zekerheid een (gedeeltelijke) financiële onafhanke-
lijkheid gecreëerd, waar die voordien ook niet bestond? Mag dat wel de 
bedoeling zijn van een regeling krachtens de sociale zekerheid? Dient de 
eigen financiële verantwoordelijkheid van de burgers ten opzichte van 
elkaar niet voorop te gaan, en dient de overheid in haar sociale zekerheids-
beleid daar niet bij aan te sluiten? 

Heeft men zich wel gerealiseerd hoe verwarrend de nieuwe regeling kan 
overkomen bij de vele bejaarde en hoog-bejaarde mensen, die nu met een 
regeling worden geconfronteerd die volstrekt niet in overeenstemming is 
met hun belevingswereld? Wat betekent de voorgestelde wijziging voor de 
belasting- en aangifteplicht voor bejaarden? Zullen nu in meer gevallen 
aangiften dienen te worden gedaan voor de inkomstenbelasting? 

Is ook overwogen gehuwden het recht toe te kennen de totale uitkering 
aan één der partners te doen toekomen? De jongste, financieel afhankelijke 
huwelijkspartner zou dan bij het bereiken van het 65e levensjaar een 
verzoek kunnen indienen de dan bestaande situatie te laten voortduren, 
ook na het moment dat deze een zelfstandig recht op een eigen AOW-
uitkering zou hebben. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had weinig moeite met de voorgestelde 
inkomensafhankelijke toeslagen in de AOW. Hij besefte dat dit wel een 
breuk betekent met het karakter van deze volksverzekering zoals die tot nu 
toe geldt, maar vond deze ontwikkeling zeker geen keer ten slechte. 

Hij herinnerde aan de discussie die is gevoerd ten tijde van de invoering 
van de AOW. Toen werd de vrees uitgesproken dat het systeem van 
volksverzekeringen het financieel verantwoordelijkheidsgevoel van de 
burgers ten opzichte van elkaar zou kunnen ondermijnen. Door rekening te 
houden met de financiële mogelijkheden kan die verantwoordelijkheid ten 
opzichte van elkaar wat meer gestalte krijgen. Volledige financiële onafhan-
kelijkheid is een illusie en strookt niet met de maatschappelijke werkelijkheid. 
Ook bij een AOW, die inkomensonafhankelijk is, zullen toeslagen gegeven 
moeten worden in het geval sprake is van een financieel afhankelijke 
huwelijkspartner. 

Wel rees de vraag of de toeslagen in de vorm van een «drietrapsraket» 
niet erg grote schokeffecten met zich meebrengen. Is ook gedacht aan een 
glijdende schaal? Ook een toeslag in meerdere fasen is denkbaar, bij 
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voorbeeld na ieder kwart van de basisuitkering dat is bijverdiend. Is dit al 
niet iets beter dan het huidige systeem waarbij zelfs ongelijke (2 x 30% en 
1 x 40%) inkomenstrajecten worden gehanteerd? In welke orde van grootte 
zouden de extra uitvoeringskosten komen indien 4 of 5 inkomenstrajecten 
zouden worden gehanteerd? 

Is het de bedoeling dat voor het toekennen van het recht op een toeslag 
van een financieel afhankelijke huwelijkspartner, reeds ingegane pensioen-
rechten buiten beoordeling blijven bij het beoordelen van die financiële 
afhankelijkheid? 

5. Overgangsrecht 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten, zoals al uit het voorgaande 
bleek, een ruimere overgangsregeling dan voorgesteld dringend gewenst. 
In ieder geval, meenden deze leden, mag voor de thans AOW-gerechtigden 
geen verandering ontstaan. Waar een van de partners reeds ouder is dan 
65 jaar dient - ongeacht de sexe van betrokkene - zonder meer het volledige 
gehuwdenpensioen te worden toegekend, om voor echtparen waar de man 
ouder is, geen verslechtering te realiseren, noch voor echtparen waar de 
vrouw de oudste is een andere behandeling te bewerkstelligen. 

Wat zijn de gevolgen van de splitsing van het AOW-pensioen in twee 
individuele delen voor gehuwden. Kan de regering inzicht geven in de 
fiscale effecten, indien naast de AOW ook nog door een of beide partners 
een pensioen wordt genoten? Hoe zal deze splitsing uitwerken naar de 
premieheffing voor het bejaardenziekenfonds, zo wilden deze leden weten. 

Op welke wijze worden de betrokkenen die thans beiden ouder zijn dan 
65 jaar op de hoogte gebracht van de nieuwe mogelijkheid tot individuele 
betaalbaarstelling? Welke mogelijkheid ziet de regering voor een automati-
sche betaalbaarstelling in de toekomst? 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich verenigen met het voorstel 
om aan het AOW-pensioen van de gehuwde man, toegekend vóór 1 januari 
1985, niet te tornen in verband met inkomen van zijn echtgenote. Onder 
verwijzing naar hetgeen zij onder § 4 hadden opgemerkt, stelden deze 
leden de vraag of en in hoeverre een verruiming van deze overgangsregeling 
mogelijk is tot die gevallen, waarin de man in de loop van 1985 de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikt en zijn jongere vrouw reeds geruime tijd 
vóór 1 januari 1985 aan het arbeidsproces deelnam. 

6. Aanvullende pensioenproblematiek 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat het vraagstuk van de 
pensioenen zich voordoet ten aanzien van de gehuwde man; voor de 
gehuwde vrouw is de verzelfstandiging, zo meenden zij, in dit kader een 
verbetering. Deze leden wensten nader inzicht in de financiële gevolgen 
voor de pensioenfondsen waar het gaat om bestaande overeenkomsten. 
Verwacht de regering dat het met dit wetsvoorstel te creëren vraagstuk van 
de pensioen-franchise binnen drie jaar kan worden opgelost. Ware het niet 
meer in overeenstemming met de werkelijkheid hier een termijn van vijf 
jaar te kiezen. Heeft de overgangsmaatregel zoals neergelegd in artikel XVI 
ook nog gevolgen voor werknemers, die in de drie-jarige periode een 
loonstijging hebben gehad, bij voorbeeld als gevolg van periodieken of 
promotie, voorafgaand aan vertrek dan wel pensionering? Zo ja, verdient 
het dan geen aanbeveling dit afzonderlijk te regelen? 

Deze leden zouden voorts van de regering willen vernemen of met de 
gekozen inkomensafhankelijke regeling nog wel een accurate actuariële 
berekening mogelijk is. Wanneer is het wetsvoorstel te verwachten, 
houdende aanpassing aan dederde EG-richtlijn van de Algemene burgerlijke 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18515, nr. 7 19 



pensioenwet? Welke gevolgen heeft de gesplitste uitbetaling voor de 
huidige uitbetalingssystematiek, waarbij het pensioenfonds zowel pensioen 
als AOW uitbetaalt, en daarop belasting inhoudt? 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat de voorgestelde regeling 
van toeslagen de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen aanzienlijk 
compliceert. Immers, voor de pensioenfondsen blijft tot het moment van 
pensionering van een gehuwde werknemer die gehuwd is met een jongere 
echtgenoot, onzeker of en in welke mate er sprake zal zijn van een toeslag. 
Bovendien moet er naar de mening van deze leden rekening mee worden 
gehouden dat er ook na de pensionering (en voordat de echtgenoot 65 jaar 
wordt) wijzigingen kunnen optreden in de inkomenspositie van de echtge-
noot en dientengevolge in de hoogte van de uitkering. De leden van de 
C.D.A.-fractie stelden de vraag waarom in artikel XVI geen rekening is 
gehouden met het feit dat in de bestaande pensioenregelingen een 
contractueel automatisme is vastgelegd op grond waarvan ook na 31 
december 1984 wijzigingen in de aanspraken zullen optreden in verband 
met salarisaanpassingen, nieuwe deelnemers enz. Hoe dient, zo vroegen 
deze leden, te worden gehandeld bij de aanpassing van pensioenaanspraken 
bij wijzigingen na 31 december 1984 in de hoogte van de pensioengrondslag 
bepalende grootheden, salaris en AOW-uitkering? De leden van de C.D.A.-
fractie vroegen voorts of niet reeds nu kon worden gesteld dat de termijn 
van drie jaar te krap zal zijn. Naar hun mening zou deze termijn wellicht 
beter op 5 in plaats van 3 jaar gesteld kunnen worden nu de aanpassing 
van de pensioenregelingen een tijdrovende procedure zal vergen, met 
name ook in die gevallen waarin artikel 27 van de Wet op de onderne-
mingsraden van toepassing is. 

Zij wezen in dit verband op de aspecten die door de Kontaktcommissie 
Bedrijfspensioenfondsen onder de aandacht van de vaste Kamercommissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gebracht. 

Voor zover de AOW moet worden gezien als bodemvoorziening voor 
aanvullende pensioenvoorzieningen meenden de leden van de V.V.D.-fractie 
een groot aantal problemen te kunnen constateren. In de huidige, goede 
pensioenregelingen wordt de hoogte van het pensioen afhankelijk gesteld 
van met name salaris, duur van het dienstverband, de hoogte van de AOW-
uitkering en de burgerlijke staat. Deze aspecten zijn onder de huidige 
wetgeving op objectieve wijze vast te stellen. 

De onmogelijkheid om deze elementen ook in de toekomst objectief te 
kunnen vaststellen, achtten deze leden een ernstige belemmering om de 
goede pensioenregelingen in Nederland te kunnen handhaven. Het is 
immers onmogelijk om in pensioenregelingen rekening te houden met 
onberekenbare aspecten, zeker indien deze zich zowel voor als na pensio-
nering nog kunnen wijzigen. 

Een ouderdomspensioen als basisvoorziening van onzekere omvang is 
een dergelijk niet objectief vastte stellen aspeft. Wil men bij de aanvullende 
pensioenregelingen toch rekening houden met de AOW dan zal men 
moeten uitgaan van ficties, die zullen kunnen leiden tot hiaten en, bij 
voorkoming daarvan, tot doublures. Kan de regering mededelen wat de 
financiële gevolgen zullen zijn indien men inmiddels ficties een oplossing 
tracht te bewerkstelligen? Met andere woorden wat zullen bij een inkomens-
afhankelijke AOW de gevolgen zijn voor alle pensioenregelingen in 
Nederland, indien men verzekerden niet wil confronteren met een lager 
totaal bedrag aan pensioen? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de regering waarom in artikel XVI 
(overgangsbepaling) geen rekening is gehouden met het feit dat in bestaande 
pensioenregelingen een contractueel automatisme is vastgelegd op grond 
waarvan ook na 31 december 1984 wijzigingen in de aanspraken zullen 
komen in verband met salarisaanpassingen, nieuwe deelnemers etc. Is het 
waar dat voor een per 31 december 1984 bestaande deelnemer de wetswij-
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ziging zal leiden tot het niet mogen verhogen van de aanspraak? Op grond 
van welke veronderstellingen acht de regering een overgangstermijn van 3 
jaar voldoende, met inachtneming van de enorme praktische problemen? 

Met betrekking tot de aanvullende pensioenaanspraken vroegen de leden 
van de D'66-fractie in welk percentage van de regelingen sprake is van 
inbouw van de AOW. Wat betekent in dit verband in beperkte mate? Om 
hoeveel regelingen gaat het in absolute zin? 

Er dreigen problemen bij diverse pensioenfondsen te ontstaan als gevolg 
van de inkomensafhankelijke toeslag voor de jongere partner van een 
gehuwde. Terwille van een goede beoordeling van deze kwestie vroegen 
de leden van de R.P.F.-fractie of de regering in haar antwoord uitgebreid op 
deze problematiek en de door de fondsen naar voren gebrachte bezwaren 
wil ingaan. Doen dezelfde problemen zich ook voor bij het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds? Is de regering eventueel bereid te besluiten tot 
een overgangstermijn van vijfjaar? 

7. Financiële gevolgen 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag een nadere onderbouwing 
vernemen van de raming van de uitvoeringskosten op ca. f 10 min. In dit 
verband wensten zij met name een reactie op de berekeningen van de 
Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank. Voorts vroegen deze 
leden in hoeverre bij de in dit onderdeel vermelde ramingen rekening is 
gehouden met de fraudegevoeligheid van de nieuwe regeling. 

Zullen de inkomensonderzoeken en herbeoordelingen tot de jongste 
partner 65 jaar is niet een forse verzwaring van de administratie vergen, zo 
vroegen de S.G.P."fractieleden. De Sociale Verzekeringsbank houdt in de 
prognose-berekening voor de premie voor 1985 reeds rekening met een 
lastentoename tussen de f40 en f100 min. Zijn de in de memorie van 
toelichting genoemde f 10 min. extra administratiekosten daarom niet veel 
te laag? 

De leden van de R.P.F.-fractie zouden enig inzicht in de (eenmalige) 
reorganisatiekosten van het nieuwe systeem op prijs stellen. Het effect in 
1985 van het onderhavige wetsvoorstel zal afwijken van de structurele 
effecten. In dit verband vroegen deze leden, hier aan het woord, naar de 
kosten voor 1985 en voor latere jaren van het behoud van het gehuwden 
pensioen 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. Het was deze leden onduidelijk op welke wijze een toename 
van de financieringsreserve met f40 min. verband houdt met de gelijke 
behandeling van ongehuwd samenwonenden en gehuwden. Kan de 
regering dit verduidelijken, zo vroegen deze leden ten slotte. 

8. Artikelen 

Artikel I, onderdeel C 

Is het advies van de SVR reeds ontvangen, zo vroegen de P.v.d.A.-fractie-
leden. Zo ja, tot welke conclusie heeft dit advies geleid? Zo neen, ware niet 
de opvatting van de Raad van State te volgen dat het nu prematuur is op 
dit moment deze wetswijziging aan te brengen? De regering stelt in het 
Nader Rapport (bladzijde 14, § 14) dat «in het algemeen» de dienstbetrekking 
bij 65 jaar ophoudt. Wat zijn de gevolgen indien dit niet gebeurt? 
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Artikel I, onderdeel G 

Kan de regering ingaan op de vragen, gesteld door de Raad van State dat 
het gestelde in dit artikel, voorzover het de EG-landen betreft, tot discrimi-
natie zou kunnen leiden, aldus verzochten de P.v.d.A."fractieleden. Is 
overigens op dit artikel een overgangsmaatregel overwogen? In welke 
positie komen buitenlandse werknemers te verkeren, die na hun 65e jaar 
naar hun vaderland terugkeren? 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe de beperking in artikel 7a, 
tweede lid, zich verhoudt tot EG-verordening 1408/71. Ook misten deze 
leden hier een nadere uiteenzetting met betrekking tot de problematiek van 
de in Nederland werkzame grensarbeiders. Zij vroegen tevens aandacht 
voor de problemen die zich kunnen voordoen bij in het buitenland werkzame 
Nederlanders, die zich na pensionering in het betreffende land willen 
vestigen. Daarbij wezen zij erop dat deze werknemers, omdat zij deelnemer 
zijn gebleven in een Nederlandse pensioenregeling, vaak - mede geïnspi-
reerd door desbetreffende voorlichting - de premies AOW en AWW 
vrijwillig hebben doorbetaald, terwijl artikel 7a, tweede lid, voor hen nu zal 
leiden tot halvering van hun aanspraak. Bovendien vroegen de leden van 
de C.D.A.-fractie of de voorgestelde beperking niet zal leiden tot belemme-
ringen voor emigratie van Nederlanders in het kader van familiehereniging 
en van remigratie van buitenlandse werknemers naar het land van herkomst. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden vast dat onzeker is of in de toekomst, 
na pensionering, de echtgenoot met zijn partner Nederlands ingezetene is. 
In het buitenland verblijvende gepensioneerden zullen, ingevolge dit 
wetsvoorstel geen recht hebben op een toeslag, hetgeen een halvering van 
het AOW-pensioen betekent. Dit nu achtten de V.V.D.-fractieleden onaan-
vaardbaar. 

De fictie dat een inkomen bij de jongere echtgenoot aanwezig is, is naar 
het oordeel van de leden van deze fractie, niet verdedigbaar. Kan overigens 
worden medegedeeld wat de gevolgen van het hanteren van deze fictie 
zullen zijn voor de in diverse grensprovincies aanwezige grensarbeiders? 
Staan deze gevolgen, zo vroegen deze leden zich af, niet haaks op de 
uitgangspunten van het regeringsbeleid ten aanzien van grensarbeiders, 
zoals uiteen gezet tijdens de UCV over grensarbeid. Zal deze maatregel, 
naar het oordeel van de regering, bevorderen dat in Nederland verblijvende 
buitenlandse werknemers na pensionering terugkeren naar hun geboorte-
land. De leden van de V.V.D.-fractie waren van mening dat het niet past om 
bij het hanteren van een opbouwverzekering te discrimineren tussen 
ingezetenen en niet-ingezetenen. Deze leden vroegen vervolgens hoeveel 
verzekerden, die met de partner in het buitenland verblijven, zullen worden 
getroffen door het voorgestelde in artikel 7a, tweede lid. Eveneens wensten 
zij te vernemen hoeveel van deze verzekerden, door middel van vrijwillige 
premiedoorbetaling tot nu toe hun AOW-rechten volledig hebben opge-
bouwd. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen de regering mede te delen wat 
de inkomensgevolgen zijn voor buitenlandse werknemers, die willen 
terugkeren naar het land van herkomst, indien zij de toeslag op de uitkering 
niet kunnen «meenemen»? Hoe rechtvaardigt de regering dit? Hoeveel 
levert dit op? 

Moeite had het lid van de G.P.V.-fractie met het voorschrift dat de 
toeslagen voor financieel afhankelijke huwelijkspartners niet wordt gegeven 
indien deze laatsten in het buitenland verblijven. Ook de onmogelijkheid 
om de AOW-uitkering doorlopend in het buitenland te genieten riep 
vragen op. Staan deze voorschriften een effectief remigratiebeleid niet in 
de weg, en zo ja, wordt dit beoogd? 
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Artikel I, onderdeel M 

Moet bij de redactie van dit artikel geen regeling worden opgenomen 
voor weduwnaars jonger dan 65 jaar, aldus wensten de leden van de 
P.v.d.A.-fractie te vernemen. 

Artikel I, onderdeel N 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden de vraag of de wijziging van 
«pensioen» in «ouderdomspensioen» niet het uit een oogpunt van dienst-
verlening minder wenselijke gevolg heeft dat het gecombineerd betalen 
van (weduwen) pensioenen en AOW-uitkeringen door pensioenfondsen 
niet langer mogelijk is. 

Volgens het voorstel van wet wordt in de AOW een inkomensafhankelijk 
element geïntroduceerd, waardoor de AOW niet meer het vaste gegeven is 
waarvan bij de aanvullende pensioenen kan worden uitgegaan. Zal, aldus 
de leden van de S.G.P.-fractie, voor een aantal pensioenfondsen die hun 
gepensioneerden de service verlenen de AOW tezamen met het aanvullende 
pensioen uit te keren deze wijziging niet een aantal problemen opleveren in 
de uitkerings- en administratieve sfeer? 

Artikel I, onderdelen AA en BB 

Is rekening gehouden met het feit dat in bestaande pensioenregelingen 
veelal een conctractueel automatisme is vastgelegd op grond waarvan ook 
na genoemde datum wijzigingen in de aanspraken zullen komen in verband 
met salarisaanpassingen en dergelijke? Met betrekking tot artikel 60b 
vroegen de P. v.d.A.-fractieleden zich af of alle onder de huidige wetgeving 
verkregen dispensaties van kracht zullen blijven onder de gewijzigde wet. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of alle onder de huidige wetgeving 
verkregen dispensaties bij de hier vermelde wijziging wel van kracht 
blijven. Het kwam deze leden voor dat uit de tekst van artikel 60 b, eerste 
lid, zou kunnen worden afgeleid dat er alleen een regeling is getroffen voor 
verleende dispensaties ex artikel 60 a, eerste lid onderdeel 2°. De hier aan 
het woord zijnde leden wezen er op dat aan ruim 1000 pensioenregelingen 
met ca. 1 miljoen deelnemers nu dispensatie is verleend van het verbod 
het structurele deel van de AOW mee te betrekken in de bepaling van het 
pensioenniveau op grond van de 70%-regeling (inclusief AOW). Deze 
leden vroegen hoe gehandeld zal worden met reeds verleende dispensaties 
indien slechts 50% van de AOW tot uitkering komt. 

In de artikelen 60 en 60a van het wetsvoorstel wordt geregeld, zo hadden 
de leden van de V.V.D.-fractie geconstateerd, tot welke bedragen met de 
AOW-uitkeringen in de aanvullende pensioenregelingen rekening gehouden 
moet worden. Althans voor zover in die aanvullende pensioenregelingen 
de AOW uitdrukkelijk als pensioenbepalende grootheid wordt genoemd. 

Artikel 60b voorziet in de mogelijkheid van dispensatie van bedoelde 
beperkingen. Deze leden vroegen zich af of alle onder de huidige wetgeving 
verkregen dispensaties van kracht zullen blijven onder de gewijzigde wet. 
Pensioenregelingen, die dispensatie hebben ingevolge de artikelen 60a 
AOW en 21a AWW behoren, aldus deze leden, tot de categorie regelingen, 
die de beste voorzieningen hebben. Het mag, naar het oordeel van de 
leden van de V.V.D.-fractie dan ook niet gebeuren dat deze dispensaties als 
gevolg van het wetsvoorstel plotseling niet meer zullen gelden, dan wel 
discutabel worden. Zij vroegen de regering of de overgangsbepaling dat 
wel voldoende buiten twijfel stelt. 
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De mogelijkheid dat door het inkomen van de jongere partner geen 
toeslag wordt uitgekeerd, betekent voor de gepensioneerde een - naar 
huidige maatstaven - halve AOW zolang de jongere partner nog geen 65 is, 
zo merkten de S.G.P."fractieleden op. Komt hierdoor de dispensatie van 
artikel 60b AOW niet in het geding? 

Volgens de Adviescommissie voor Pensioenen kan door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bepaalde voorwaarden voor 
pensioenregelingen dispensatie worden verleend van het verbod het 
structurele deel van de AOW mede te betrekken in de bepaling van het 
pensioenniveau. 

Een van die voorwaarden is een 70% (inclusief de AOW) eindloon 
pensioen, een doel dat thans niet meer wordt bereikt omdat slechts 50% 
AOW tot uitkering komt. Ruim duizend pensioenregelingen, met circa 1 
miljoen deelnemers, hebben deze dispensatie. Als dit waar is komt dan 
inderdaad met de invoering van een inkomenstoets artikel 60b AOW en de 
reeds verleende dispensatie niet in de lucht te hangen? 

Artikel XVI 

Waarom geeft het overgangsartikel XVI niet aan hoe gehandeld moet 
worden met loon - en AOW mutaties na inwerkingtreding van het voorstel 
van wet noch hoe de aanspraken moeten worden bepaald van degenen die 
na de inwerkingtreding van de wet deelnemer aan een pensioenregeling 
worden, aldus vroegen de S.G.P."fractieleden. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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