
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1984-1985 

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

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

1. VOORSTEL VAN WET 

Artikel I 

A. 1. wijzigen in: 
1. In artikel 1, eerste lid, onderdeel 

a, wordt «Onze Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid» vervangen 
door: Onze Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

A. 3. wijzigen in: 
3. Het derde lid vervalt. 

H. 2. «onder a» wijzigen in: 
onderdeel a. 

H. 3. «onder b» wijzigen in: 
onderdeel b. 

H. 4. «bij of krachtens de vorige 
leden» wijzigen in: bij of krachtens 
het eerste tot en met het vijfde lid. 

I. Artikel 8a, eerste lid «onder a» 
wijzigen in: onderdeel a. Voorts 
«indien en zolang» wijzigen in: 
voorzolang. Ten slotte «voornoemd 
pensioen» wijzigen in: voornoemd 
ouderdomspensioen. 

I. Artikel 8a, tweede lid «onder a» 
wijzigen in: onderdeel a. Voorts 
«indien» wijzigen in: voorzolang. Ten 
slotte «voornoemd pensioen» wijzigen 
in: voornoemd ouderdomspensioen. 

I. Artikel 8a, derde lid «onder a» 
wijzigen in: onderdeel a. Voorts 

«indien en zolang» wijzigen in: 
voorzolang. Ten slotte «voornoemd 
pensioen» wijzigen in: voornoemd 
ouderdomspensioen. 

I. Artikel 8a, vierde lid «in de vorige 
leden» wijzigen in: in het eerste tot en 
met het derde lid. 

J. 1. «onder b» wijzigen in: 
onderdeel b. Voorts «onder a en b» 
wijzigen in: onderdeel a en b. 

J. 2. Tweede lid, onderdeel b 
«schuldig nalatig is of geweest is» 
wijzigen in: schuldig nalatig is 
geweest. 

J. 3. Na «stelt» invoegen:, gehoord 
de Sociale Verzekeringsbank, 

L. Wijzigen in: 
1. In artikel 14, eerste lid, wordt 

«pensioen» vervangen door: ouder-
domspensioen. 

2. In het tweede lid wordt «pensi-
oen» vervangen door: ouderdoms-
pensioen. Voorts wordt in dat lid 
«artikel 13, derde lid» vervangen 
door: artikel 13, tweede lid. 

3. In het derde lid wordt telkens 
«pensioen» vervangen door: ouder-
domspensioen. 

4. Het vierde lid wordt vervangen 
door: 

4. In afwijking van het derde lid 
gaat de intrekking of de herziening 

van de toeslag, die voortvloeit uit een 
wijziging van het inkomen uit of in 
verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven van de echtgenoot van 
de pensioengerechtigde en die een 
verlaging van die toeslag tot gevolg 
heeft, in op de eerste dag van de 
maand, volgende op de in artikel 8a, 
vierde lid, bedoelde periode. 

M. Artikel 15, eerste lid, onderdeel 
b «onder a» wijzigen in: in onderdeel 
a. 

M. Artikel 15, eerste lid, onderdeel 
c «onder a en b» wijzigen in: in 
onderdeel a en b. 

M. Artikel 15, tweede lid «of 
ingevolge het eerste lid wordt uitbe-
taald,» vervalt. 

M. Artikel 15, derde lid «De vorige 
leden» wijzigen in: Het eerste en het 
tweede lid. Voorts wordt na het derde 
lid een nieuw vierde lid ingevoegd, 
luidende: 

4. De in het eerste en het tweede 
lid bedoelde uitbetaling heeft geen 
betrekking op nog niet uitbetaald 
ouderdomspensioen over tijdvakken 
tot en met de laatste dag van de 
maand, waarin het overlijden plaats-
vond. 
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N. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: 

1. Artikel 16, tweede lid, wordt 
vervangen door: 

2. De Sociale Verzekeringsbank kan 
de aan een gehuwde pensioengerech-
tigde toegekende toeslag betaalbaar 
stellen aan de echtgenoot. 

2. In het derde lid wordt telkens 
«pensioen» vervangen door: ouder-
domspensioen. 

3. In het vierde lid wordt «pensioen» 
vervangen door: ouderdomspensioen. 

O. Artikel 17, eerste lid «pensioen» 
telkens wijzigen in: pensioenen. 

O. Artikel 17, tweede lid «artikel 6» 
wijzigen in: de artikelen 6. 

P. «bevoegd het pensioen» wijzigen 
in: bevoegd het ouderdomspensioen. 
Voorts «als bedoeld in artikel 15, 
tweede lid,» wijzigen in: als bedoeld 
in artikel 15. 

Q. Dit onderdeel wordt verletterd 
tot R enzovolgend tot en met Aa., 
waarna in onderdeel Q de volgende 
tekst wordt opgenomen: 

In artikel 18a wordt «pensioen» 
vervangen door: ouderdomspensioen. 

R. Artikel 20, tweede lid, aanhef 
«betaalbaarstelling van degene, aan 
wie de betaalbaarstelling heeft 
plaatsgevonden,» wijzigen in: beta-
ling. Voorts «later aan hem uit te 
betalen pensioen» wijzigen in: het 
later uit te betalen ouderdoms-
pensioen. In onderdeel a. «artikel 15 
of door het orgaan» wijzigen in: 
artikel 15 dan wel door de persoon 
aan wie of de instelling. 

R. Artikel 20, derde lid, aanhef 
«betaalbaarstelling van degene, aan 
wie de betaalbaarstelling heeft 
plaatsgevonden,» wijzigen in: beta-
ling. Voorts «later aan hem uit te 
betalen pensioen» wijzigen in: het 
later uit te betalen ouderdoms-
pensioen. 

In onderdeel a. «artikel 15 of hei 
orgaan» wijzigen in: artikel 15 dan 
wel de persoon aan wie of de instelling. 
Onderdeel b. in zijn geheel wijzigen 
in: indien het ouderdomspensioen als 
gevolg van een herziening als bedoeld 
in artikel 14, vijfde lid, is verlaagd; In 
onderdeel c. «pensioen» wijzigen in: 
ouderdomspensioen. 

T. 1. Artikel 22b, eerste lid, onder-
deel b «onder a» wijzigen in: onderdeel 
a. 

T. 1. Artikel 22b, tweede lid, 
onderdeel a «onder a» wijzigen in: 
onderdeel a. Voorts onderdeel b 
«onder a» wijzigen in: onderdeel a. 

Ten slotte onderdeel c «onder a» 
wijzigen in: onderdeel a. 

T. 1. Artikel 22b, derde lid «onder 
a» telkens wijzigen in: onderdeel a. 

T. 1. Artikel 22b, vierde lid «onder 
a» telkens wijzigen in: onderdeel a. 

T. 3. Artikel 22b, zevende lid, 
aanhef «de vorige leden» wijzigen in: 
het eerste tot en met het zesde lid. 

W. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: 

1. In artikel 24, eerste lid, vervalt: 
eerste lid. 

2. In het tweede lid wordt «pensioe-
nen» vervangen door: ouderdomspen-
sioenen. 

Z. «A» wijzigen in: Voorts «B» 
wijzigen in: 2. 

Ten slotte in onderdeel 2 «echtge-
note» wijzigen in: echtgenoot. 

AA. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: 

1. Artikel 31, eerste lid, wordt 
vervangen door: 

1. Van de verzekerde, van wie 
premie bij wege van aanslag wordt 
geheven en die voor de heffing van 
de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep I, wordt de premie voor 
zover deze niet bij wijze van inhouding 
is geheven, niet ingevorderd, indien 
het inkomen niet meer bedraagt dan 
90% van de voor die verzekerde 
geldende belastingvrije som. 

2. Het tweede lid wordt vervangen 
door: 

2. Van de verzekerde, van wie 
premie bij wege van aanslag wordt 
geheven en die voor de heffing van 
de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep II, III, of IV, wordt de 
premie voorzover deze niet bij wijze 
van inhouding is geheven, niet 
ingevorderd, indien het inkomen niet 
meer bedraagt dan 90% van de voor 
die verzekerde geldende belastingvrije 
som. 

3. Het derde lid vervalt, waarna het 
vierde tot en met het achtste lid 
worden vernummerd tot derde tot en 
met zevende lid. 

4. In het tot derde lid vernummerde 
vierde lid wordt «het in de voorgaande 
leden voor hem aangegeven bedrag 
met minder dan f8000 overtreft» 
vervangen door: het met toepassing 
van het eerste tot en met het derde lid 
voor hem geldende bedrag met 
minder dan 70% van dat bedrag 
overtreft. 

5. In hettot vierde lid vernummerde 
vijfde lid wordt «vierde lid» vervangen 
door: derde lid. 

6. In hettot vierde lid vernummerde 
vijfde lid vervalt de tweede volzin. 

7. In het tot vijfde lid vernummerde 
zesde lid wordt «vierde lid» vervangen 
door: derde lid. 

8. In het tot zesde lid vernummerde 
zevende lid wordt «vierde lid» 
vervangen door: derde lid. 

9. In hettot zevende lid vernummer-
de achtste lid wordt «zesde lid» 
vervangen door: vijfde lid. 

10. Het negende lid vervalt. 

BB. Dit onderdeel wordt verletterd 
tot DD. enzovolgend tot en met EE., 
waarna in onderdeel CC. de volgende 
tekst wordt opgenomen: In artikel 34 
vervalt: artikel 32 en. 

DD. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: 

1. In artikel 36a, eerste lid, wordt 
«pensioen» vervangen door ouder-
domspensioen. 

2. Het tweede lid vervalt, waarna 
het derde tot en met achtste lid 
worden vernummerd tot tweede tot 
en met zevende lid. 

3. In hettot tweede lid 
vernummerde derde lid, wordt de 
eerste volzin vervangen door: Degene, 
die ingevolge het eerste lid recht op 
een uitkering heeft, dient de Sociale 
Verzekeringsbank schriftelijk in kennis 
te stellen, zodra naar zijn oordeel het 
totaal aan uitkering betaalde bedragen 
heeft overschreden het totaal van de 
bedragen die van hem op grond van 
de in de aanhef van het eerste lid 
bedoelde bepalingen aan belasting 
zijn geheven of geacht worden te zijn 
geheven. 

4. In het tot derde lid vernummerde 
vierde lid vervalt in onderdeel 5 «of 
tweede». 

5. Hettot zevende lid vernummerde 
achtste lid wordt vervangen door: 

7. Onze Minister en Onze Minister 
van Financiën kunnen ter zake van het 
bepaalde in het eerste tot en met het 
zesde lid nadere regelen en uitvoe-
ringsvoorschriften geven. 

EE. Artikel 37 «of het orgaan» 
wijzigen in: dan wel de persoon, aan 
wie of de instelling. 

DD. Dit onderdeel vervalt. 

EE. Dit onderdeel vervalt, waardoor 
onderdeel FF. gelijk is aan FF., 
enzovolgend. 

GG. 1. «onder a» telkens wijzigen 
in: onderdeel a. Voorts «geacht het 
59ste levensjaar te hebben beëindigd 
op dezelfde dag als zijn echtgenoot.» 
wijzigen in: geacht het 59ste levensjaar 
te hebben voleindigd op dezelfde dag 
als de pensioengerechtigde. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18515, A 2 



JJ. In artikel 60a, eerste lid «onder» 
telkens wijzigen in: onderdeel. 

KK. In artikel 60b «onder» telkens 
wijzigen in: onderdeel. 

Artikel II 

A. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: In Artikel 1, onderdeel a, wordt 
«Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid» vervangen door: 
Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

F. 1. «onder a» wijzigen in: 
onderdeel a 

G. Artikel 21a, eerste lid, onderdeel 
1° en onderdeel 2° «onder» telkens 
wijzigen in: onderdeel. 

Voorts in de voorlaatste volzin van 
het eerste lid «onder 1° en 2° wijzigen 
in: in onderdeel 1° en 2°. Bovendien in 
die volzin «onder a» wijzigen in: 
onderdeel a. 

Ten slotte in de laatste volzin van 
het eerste lid «onder 1° en 2° wijzigen 
in: in onderdeel 1° en 2°. 

H. Artikel 21b, eerste en tweede lid 
«onder» telkens wijzigen in: onderdeel. 

I. Artikel 29, eerste lid, onderdeel b 
«onder a» wijzigen in: in onderdeel a. 

Na het tweede lid van dit artikel 
wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

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

K. Dit onderdeel wijzigen in: In 
artikel 35, derde lid, onderdeel a, 
vervalt: 29 of. 

L. 1. «onder» telkens wijzigen in: 
onderdeel. 

L. 2. «onder» telkens wijzigen in: 
onderdeel. 

L. 3. «onder» telkens wijzigen in: 
onderdeel. 

0 . «A» wijzigen in: Voorts «B» 
wijzigen in: 2. Ten slotte in onderdeel 
1 «niet duurzaam gescheiden van 
hem levende echtgenote» wijzigen in: 
echtgenote. 

P. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: 

1. Artikel 45, eerste lid, wordt 
vervangen door: 

1. Van de verzekerde, van wie 
premie bij wege van aanslag wordt 
geheven en die voor de heffing van 
de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep I, wordt de premie voor 
zover deze niet bij wijze van inhouding 
is geheven, niet ingevorderd, indien 
het inkomen niet meer bedraagt dan 
90% van de voor die verzekerde 
geldende belastingvrije som. 

2. Het tweede lid wordt vervangen 
door: 

2. Van de verzekerde, van wie 
premie bij wege van aanslag wordt 
geheven en die voor de heffing van 
de inkomstenbelasting is ingedeeld in 
tariefgroep II, III of IV, wordt de 
premie voor zover deze niet bij wijze 
van inhouding is geheven, niet 
ingevorderd, indien het inkomen niet 
meer bedraagt dan 90% van de voor 
die verzekerde geldende belastingvrije 
som. 

3. Het derde lid vervalt waarna het 
vierde tot en met het achtste lid 
worden vernummerd tot derde tot en 
met zevende lid. 

4. In het tot het derde lid vernum-
merde vierde lid wordt «het in de 
voorgaande leden voor het aangege-
ven bedrag met minder dan f8000 
overtreft» vervangen door: het met 
toepassing van het eerste tot en met 
het derde lid voor hem geldende 
bedrag met minder dan 70% van dat 
bedrag overtreft. 

5. In het vierde lid vernummerde 
vijfde lid wordt «vierde lid» vervangen 
door: derde lid. 

6. In hettot vierde lid vernummerde 
vijfde lid vervalt de tweede volzin. 

7. In het tot vijfde lid vernummerde 
zesde lid wordt «vierde lid» vervangen 
door derde lid. 

8. In het tot zesde lid vernummerde 
zevende lid wordt «vierde lid» 
vervangen door: derde lid. 

9. In hettot zevende lid vernummer-
de achtste lid wordt «zesde lid» 
vervangen door: vijfde lid. 

10. Het negende lid vervalt. 

Q. In artikel 46 na «betaling» 
invoegen: van. 

R. In artikel 49 na «artikel 29 of» 
invoegen: de persoon aan wie dan 
wel. 

S. In artikel 52, tweede lid «als in 
het vorige lid bedoelde» wijzigen in: 
als in het eerste lid bedoeld. Voorts 
«in het volgende artikel» wijzigen in: 
in artikel 53. 

T. In artikel 53, eerste lid «in het 
vorige artikel» wijzigen in: in artikel 
52. 

Artikel III 

A. 2. Artikel 1, tweede lid «of de tot 
haar uitvoering genomen besluiten» 
wijzigen na: en de tot haar uitvoering 
genomen besluiten. 

Artikel IV 

F. Artikel 30 «onder a en b» 
wijzigen in: onderdeel a en b. Voorts 
«artikel 48» wijzigen in de artikelen 46 
en 48. 

Artikel V 

A. 1. «onder a» wijzigen in: 
onderdeel a. 

E. 2. In artikel 10a, vijfde lid «in de 
vorige leden» wijzigen in: in het 
eerste tot en met het vierde lid. 

G. 2. Het gehele onderdeel wijzigen 
in: Het tot tweede lid vernummerde 
derde lid wordt vervangen door: 

2. Voor de toepassing van het bepaal-
de in het eerste lid wordt onder arbeids-
ongeschiktheidsuitkering onderschei-
denlijk wezenpensioen tevens verstaan 
de vakantie-uitkering, waarop uit 
hoofde van die arbeidsongeschiktheids-
uitkering onderscheidenlijk dat 
wezenpensioen recht bestaat, voor 
zover die vakantie-uitkering over 
dezelfde perioden zijn berekend. 

Artikel VII 

Het eerste lid «onder a» telkens 
wijzigen in: onderdeel a. Het tweede 
en het derde lid «onder b» telkens 
wijzigen in: onderdeel b. 

Artikel IX 

«voortvloeiend pensioen of» 
wijzigen in: voortvloeiend pensioen, 

Artikel X 

Het eerste lid «onder a» wijzigen in: 
onderdeel a. 

Artikel XI 

Het eerste lid «In de gevallen, dat» 
wijzigen in: In de gevallen, waarin. 

Het tweede lid «het vorige lid» 
wijzigen in: het eerste lid. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18515, A 3 



Artikel XII 

Het eerste lid «onder a» wijzigen in 
onderdeel a. 

Artikel XV 

Het tweede lid vervalt, waarna het 
cijfer voor het eerste lid vervalt. 

Onder vernummering van de 
artikelen XVI tot en met XIX tot XVII 
tot en met XX is een nieuw artikel XVI 
ingevoegd, luidende: 

Artikel XVI 

1. Voor de vaststelling van het 
bedrag, genoemd in artikel 26, vierde 
lid, van de Algemene Ouderdomswet, 
zoals dat artikel luidt na de totstand-
koming van deze wet, vindt met 
ingang van 1 januari 1985 op grond 
van het eerste lid van artikel 27 van 
die wet, de tweede volzin van het 
vijfde lid van laatstgenoemd artikel, 
geen toepassing. 

2. Bij de in het eerste lid bedoelde 
vaststelling wordt onder indexcijfer, 
dat bij de laatste herziening is gehan-
teerd, verstaan het indexcijfer der 
lonen op 31 juli 1983. 

Artikel XVIIII 

«blijft artikel 30 van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, zoals dat 
artikel luidde» wijzigen in: blijven de 
artikelen 30 van de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet en 36, tweede lid, 
tweede volzin, van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die 
artikelen luidden. 

Artikel XIX 

Dit artikel wordt in het geheel 
gewijzigd als volgt: 

De tekst van de Algemene Ouder-
domswet wordt door Onze Minister 
van Justitie in het Staatsblad geplaatst, 
waarbij vernummeringen en daarmee 
verband houdende wijzigingen in 
aanhalingen worden gebracht. 

II. MEMORIE VAN TOELICHTING 

Blz. 2: Na de zin «Zeker zal dit het 
geval moeten zijn tussen man 
en vrouw vanzelf sprak» wordt een 
nieuwe passage toegevoegd, luiden-
de: 

Het is echter zeer goed voor te 
stellen dat - ook in de toekomst - de 
hiervoor geschetste verantwoordelijk-

heid voor het eigen bestaan op den 
duur weer een minder belangrijke rol 
inneemt naarmate men ouder wordt. 
Tot het voorzien in eigen kosten van 
levensonderhoud kunnen minder 
mogelijkheden bestaan, terwijl de 
behoefte aan het actief deelnemen 
aan het arbeidsproces kan afnemen. 
Ook met die ontwikkeling moet in het 
bijzonder de Algemene Ouderdoms-
wet blijvend rekening kunnen houden. 

Blz. 2: «Ook in Europees verband 
wordt al sinds de jaren zeventig grote 
aandacht» wordt gewijzigd in: In 
Europees verband wordt al sinds de 
jaren zeventig eveneens grote 
aandacht. 

Blz. 4: 3de regel van boven «(Stb. 
88)» wordt: (Stb. 86). 

Blz. 6: 1ste regel van boven «de SER 
en de ER» wordt: de Sociaal-Economi-
sche Raad (SER) en de Emancipatie-
raad (ER). 

Blz. 6: 10de en 9de regel van 
onderen «Sociaal Economische Raad 
(SER) en de Emancipatieraad (ER)» 
wordt: SER en de ER. 

Blz. 6: 2de regel van onderen 
«haar» wordt: zijn. 

Blz. 9: 4de regel van onderen na 
«vrouwen» toevoegen: (uitspraak van 
31 maart 1981 in de zaak no. 96/80, 
Jenkins versus Kingsgate). 

Blz. 10: 9de regel van onderen «:» 
wordt: ;. 

Blz. 17: 2de alinea van onderen 
«Het is denkbaar daarmee rekening 
te houden» wordt vervangen door: 

Het is bovendien denkbaar dat met 
name in de AOW toeslagen een 
minder tijdelijk karakter hebben. Op 
de maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals die hiervoor zijn aangegeven, 
wenst de Regering weliswaar niet 
vooruit te lopen, maar - zoals in de 
inleiding reeds is opgemerkt - er zal 
in de AOW ruimte moeten worden 
geboden om echtparen en samenwo-
nende personen, waarvan één de 
65-jarige leeftijd reeds heeft bereikt, in 
staat te stellen de oudedag gezamenlijk 
door te brengen. De jongere echtge-
noot of partner zou derhalve niet 
gedwongen moeten worden in eigen 
onderhoud te voorzien. De toeslagre-
geling kan daartoe een belangrijke rol 
spelen. Daarbij komt dat deze regeling 
in het kader van de ouderdomsvoor-
ziening reeds een tijdelijk karakter 
heeft om redenen dat de jongere 
echtgenoot of partner op een gegeven 

ogenblik zelf recht op ouderdoms-
pensioen heeft. 

Blz. 24: 9de regel van onderen 
«Wel is in het wetsontwerp 
voorstellen op dit punt ontwikkelen» 
wordt vervangen door: Wel zal de 
Regering zo spoedig mogelijk na deze 
voorstellen op dit punt ontwikkelen, 
waarna met het parlement van 
gedachten kan worden gewisseld. 

Blz. 35: 3de regel van onderen 
«moet» wordt: moeten. 

Blz. 42 en blz. 43: 3de alinea van 
boven «De Regering is van mening 

komen wi j nog terug.» wordt 
vervangen door: 

De regering acht het niet verant-
woord een uitkering te verstrekken, 
wanneer daar inkomenspolitiek geen 
noodzaak toe bestaat. In het geval de 
jongere partner een inkomen heeft, is 
die noodzaak niet aanwezig. Op de 
gevolgen voor de aanvullende 
pensioenvoorzieningen komen wij in 
paragraaf 8.3 nog terug. 

Voorts is zij van mening, dat de 
meeruitgaven verbonden aan het 
voorstel van de ER en de meerderheid 
van de SER bijzonder groot zijn in een 
ti jd, waarin aan de beheersing van de 
uitgaven in de collectieve sector een 
absolute voorang moet worden 
gegeven ter wille van het gezond 
maken van onze economie en de 
werkgelegenheid. 

Blz. 49: 6de regel van boven «Daar-
over is onlangs van de SER 
gevraagd.» wordt vervangen door: 

Daarover zal het advies van de 
Sociale Verzekeringsraad onderschei-
denlijk van de adviescommissie WWV 
van de SER worden gevraagd. 

Blz. 65: Na de laatste zin wordt een 
nieuwe zin toegevoegd, luidende: Dit 
betekent dat op korte termijn een 
wetsontwerp tot aanpassing van de 
wettelijke pensioenregelingen voor 
het overheidspersoneel bij het 
parlement zal worden ingediend. 

Blz. 70: 8ste regel van boven 
«aanzienlijk» wordt: aanzienlijke. 

Blz. 70: 16de regel van boven «het 
CNV» wordt: het CNV,. 

Blz. 81 : Na «bekostigen.» op de 
10de regel van boven wordt een 
nieuwe passage toegevoegd, luiden-
de: 

Dit betekent dat aan de financiering 
van de fiscale maatregelen uiteindelijk 
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een hogere prioriteit wordt gegeven 
dan aan de argumenten, die in 1955 
ertoe hebben geleid dat de niet-inge-
vorderde premies ten laste van het 
Rijk werden gebracht. Bovendien 
geldt thans, dat het ten laste brengen 
van de niet ingevorderde premies van 
de sociale fondsen geen nadeel 
oplevert voor de loontrekkenden, 
aangezien als gevolg van de verzelf-
standiging bovendien een meerop-
brengst aan opslagpremies optreedt. 

Blz. 84: Na «f7.000,-.» op de 8ste 
regel van onderen wordt een nieuwe 
passage toegevoegd, luidende: 

De investering van destijds, het in 
overeenstemming brengen van het 
koopkrachtbeeld met de inkomenspo-
litieke uitgangspunten van het 
kabinet, is in de jaren na 1982 en ook 
thans nog geldend. 

Blz. 85: In de tabel worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

In de kolom «Baten» onder de 
rubriek «Meer opslagpremies» wordt 
«20 min.» telkens: 45 min. Voorts «40 
min.»: 90 min. Bovendien «80 min.»: 
180 min. Het totaalbedrag «ca 480 
min.» van de kolom «Baten» wordt: 
ca 580 min. 

In de kolom «Lasten» onder de 
rubriek «III Batig Saldo» wordt «+ 438 
min.»: + 538 min. Het totaalbedrag 
«480 min.» van de kolom «Lasten» 
wordt: 580 min. 

Blz. 86: 9de regel van boven «ca. 30 
min.» wordt: ca 30 min.. 

Blz. 86: 10de regel van boven «ca. 
40 m!n.» wordt: ca 40 min.. 

Blz. 86: Na «administratiekosten).» 
op de 11de regel van boven, wordt 
een nieuwe passage toegevoegd, 
luidende: Wat betreft de toename van 
de administratiekosten wordt nog 
opgemerkt, dat deze met name 
betrekking hebben op de aan de 
toeslagen verbonden inkomensonder-
zoeken. In bovenstaande tabel is 
derhalve geen rekening gehouden 
met eenmalige kosten, zoals de om-
zetting van de huidige gehuwden-
pensioenen conform artikel VI op het 
nieuwe systeem. De kostenraming 
van ca 10 min. komt dankzij nadere 
inzichten in de plaats van de in de 
adviesaanvrage aan de SER en ER 
genoemde schatting. 

Blz. 86: 2de regel van onderen «900 
min.» wordt 500 min. 

Blz. 87: 1ste regel van boven «f 500 
min.» wordt: 500 min. 

Blz. 87: 11de regel van boven «500 
min. extra opbrengst» wordt: 500 
min. extra opbrengst. 

Blz. 87: 12de regel van boven «ca 
80 min.» wordt: ca 180 min. 

Blz. 87: «bij wijze van aanslag.» op 
de 17de regel van boven, wordt een 
nieuwe passage toegevoegd, luiden-
de: 

Vooreen juist inzicht in de afzonder-
lijke fondsposities is het van belang te 
weten, dat de in de vorenstaande 
tabel vermelde verdeling van de extra 
premie-opbrengst over de verschillen-
de fondsen rechtens uit de wet 
voortvloeit. 

Voor de feitelijke kasontvangsten 
van de verschillende fondsen is de 
uitvoeringsorganisatie van de premie-
inning van belang. Doordat door de 
Rijksbelastingdienst bij de premie-in-
ning geen onderscheid kan worden 
aangebracht tussen de verschillende 
volksverzekeringswetten, worden de 
premie-ontvangsten cq. terugbetalin-
gen naar rato van de premiepercenta-
ges over de fondsen verdeelt. 

Dientengevolge zal de extra premie-
opbrengst ad 680 min. voor AOW/ 
AWW en ca 350 min. voor AWW, 
AKW en AWBZ de opslagfondsen 
opbrengen. 

Blz. 88: 11de regel «(ca 580 min.)» 
wordt: (ca 680 min.) 

Blz. 88: 13de regel «ca 440 min.» 
wordt: ca 540 min. 

Blz. 88: 14de regel «ca 0,2% 
premie.» wordt: ca 0,25% premie. 

Blz. 90: In de tabel worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

In de kolom «Baten»onder de 
rubriek «meer opslagpremies» wordt 
«20 min.» telkens: 45 min. Voorts «40 
min.»: 90 min. Bovendien «80 min.»: 
180 min. Het totaalbedrag «ca 480 
min.» van de kolom «Baten» wordt: 
ca 580 min. In de kolom «Lasten» 
onder de rubriek «IV Batig Saldo» 
wordt «ca 232 min.: ca 332 min.» van 
de kolom «Lasten» wordt: ca 580 min. 

Blz. 91 : 3de regel van boven «200 
min.» wordt: ca 200 min. 

Blz. 91 : 9de regel van boven «10 
min.» wordt: ca 10 min. 

Blz. 91 : 12de regel van boven «40 
min.» wordt: ca 40 min. 

Blz. 91: 15de regel van boven «ca 
40 min.» wordt: ca 40 min. 

Blz. 91: 11de regel van onderen «ca 
480 min.» wordt: ca 580 min. 

Blz. 91 : 8ste regel van onderen 
«0,1%» wordt: 0,15%. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

Blz. 91 : 2de regel van onderen 
«artikel III, A» wordt: Artikel III, A. 

Artikel I, A, Artikel III, A, Artikel IV, 
A, Artikel V, A, blz. 92: «In» het nieuw 
voorgestelde derde lid 1 januari 
1985 plaatsvinden» vervalt. 

Blz. 92: 3de regel van onderen «B. 
en C» wordt: B en C. 

Artikel I B en C, Artikel II, B tot en 
met D, Artikel III, B en C, Artikel IV, B 
en C, Artikel V, B en C, blz. 93: 3de 
regel van boven «Koninklijk besluit» 
wordt: algemene maatregel van 
bestuur. 

Blz. 93: 10de regel van boven «Het 
lijkt in het voornemen zal worden 
uitgebracht» wordt: Het ligt in mijn 
voornemen wettelijke bepalingen 
te betrekken. 

I., blz. 101: 2de regel van onderen 
«inkomen uit arbeid» wordt: inkomen 
uit of in verband met arbeid. 

I., blz. 102: 1ste regel van boven 
«kunnen» wordt: zullen. 

I., blz. 102: 5de regel van boven 
«ingevolge de» vervalt. 

I., blz. 102: 16de regel van boven 
«deniet-verzekerde jaren» wordt: de 
niet-verzekerde jaren. 

L., blz. 106: Na de 2de alinea van 
boven wordt een nieuwe passage 
toegevoegd, luidende: 

De krachtens artikel 14, derde lid, 
getroffen beschikking van 5 december 
1956 (Stcrt. 1956, 241) zal nog worden 
aangepast om samenloop te voorko-
men van een pensioen voor een 
gehuwde, dat met ingang van de 
eerste dag van een maand is toege-
kend, en een toeslag die over dezelfde 
maand aan de oudere echtgenoot was 
verleend. 

M., blz. 106: 14de regel van 
onderen «echtgenoot,» wordt: 
echtgenoot - dat is de echtgenoot in 
de zin van de Algemene Ouderdoms-
w e t -

M., blz. 106: 13de regel van 
onderen «met ingang van de maand 
na het overlijden» wordt: met ingang 
van de eerste dag van de maand 
waarin het overlijden plaatsvond, 

M., blz. 107: 16de regel van 
onderen «een eigen ongehuwdenpen-
sioen of een AWW-pensioen.» wordt: 
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een AWW-pensioen of heeft reeds 
een eigen ouderdomspensioen voor 
een gehuwde, dat direct in een 
ongehuwdenpensioen zal worden 
omgezet. 

M., blz. 108: Na de laatste zin wordt 
een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 
Voor alle duidelijkheid is dit tot 
uitdrukking gebracht in het vierde lid 
van artikel 15, van de AOW, en in 
artikel 29, derde lid, van de AWW. 

P., blz. 108: 5de regel van onderen 
«is,» wordt: is en naar analogie van 
de corresponderende artikelen 45 en 
46 van de AAW, de artikelen 54 en 55 
van de WAO en de artikelen 40 en 41 
van de ZW. 

P., blz. 108: 2de regel van onderen 
na «echtgenoot» toevoegen: en 
minderjarige kinderen. 

Blz. 109: «Q.» wordt: R. 

R. blz. 109: 9de regel van boven 
«zowel .... hebben» wordt vervangen 
door: met inachtneming van het 
vorenstaande zowel op het pensioen 
respectievelijk op de toeslag betrek-
king hebben. 

Uit de hoofdregel volgt bovendien, 
dat geen verrekening kan plaatsvinden 
van teveel betaalde overlijdensuitke-
ring met een eigen pensioen, aange-
zien uit de formulering van artikel 15 
alleen maar volgt dat de overledene 
wel de overlijdensuitkering krijgt 
uitbetaald. 

Blz. 109: 9de regel van boven 
«zowel .... hebben» wordt vervangen 
en aangeduid door: met inachtneming 
van het vorenstaande zowel op het 
pensioen respectievelijk op de toeslag 
betrekking hebben. 

Blz. 109: «R.» wordt: S. 
Blz. 109: «S.» wordt: T. 

Blz. 110: «T.» wordt: U. 
Blz. 110: «U, V. Artikel II, M.» 

wordt: V, W, Artikel II, M. 

Blz. 111 :«W, Artikel II, N.» wordt: X, 
Artikel II, N. 

X, Artikel II, N., blz. 111: 6de regel 
van onderen «Met ingang van» 
wordt: Sinds 

X, Artikel II, N, blz. 112: De laatste 
alinea vervalt. 

X, Artikel II, N. blz. 113: De laatste 
zin van dit onderdeel vervalt. 

Blz. 113: «X.» wordt Y. 
Blz. 113: «Y, Artikel II, O.» wordt: Z, 

Artikel II, O. 

Blz. 114: «Z, Artikel II, P.» wordt: 
AA, Artikel II, P. 

AA, Artikel II, P., blz. 114: De laatste 
zin van de eerste alinea van dit 
onderdeel vervalt. 

Blz. 114: «AA Artikel II, Q, Artikel 
IV, f» wordt BB, Artikel II, Q, Artikel IV, 
f. 

Blz. 115: «BB» wordt: DD 

Blz. 118: «CC» wordt: EE 
DD, EE., blz. 118: Dit gehele 

onderdeel vervalt. 
II, Artikel II, f, 2., blz. 122: 19de regel 

van boven «20%» wordt: 2%. 
II, Artikel II, F, 2., blz. 123: 9de regel 

van onderen tussen «bedrijfsleven» 
en «is» invoegen: (90%, hetgeen 
neerkomt op 75% van alle deelne-
mers). 

II, Artikel II, F, 2., blz. 124: 6de regel 
van boven, na «is gegroeid.», wordt 
een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 
Het kabinet heeft daarom geen 
aanleiding gezien om de SER over de 
onderhavige wijziging advies te 
vragen. 

Artikel II 

I., blz. 128: 21ste regel van boven 
«in» wordt: is. 

J., blz. 129: 5de regel van boven 
«overlijdensuitkeringen» wordt: 
overlijdensuitkering. 

K„ blz. 129: Dit gehele onderdeel 
vervalt. 

Artikel V 

G., blz. 131: «BBW» wordt op deze 
pagina telkens gewijzigd in: AAW. 

G., blz. 131: 17de regel van onderen 
«overlijdensuitkering» wordt: uitke-
ring. 

G., blz. 131: 16de regel van onderen 
«individualisering» wordt: verzelfstan-
diging. 

Overgangsbepalingen 

Artikel VI, blz. 133: Na de zin 
«Hierdoor wordt voorkomen .... vóór 
de wetswijziging.» wordt een nieuwe 
zin toegevoegd luidende: 

Wel zullen in de situatie genoemd 
onder a bestaande machtigingen om 
het ouderdomspensioen aan anderen 
dan de pensioengerechtigde ui t te 
betalen, moeten worden herzien, 
aangezien het recht op dat pensioen 
niet meer in één hand is. 

Artikel VI, blz. 134: 7de regel van 
boven «van de AOW-rechten», wordt: 
van de hoogte van het al dan niet 
gekorte AOW-pensioen,. 

Artikel VI, blz. 134: 9de regel van 
boven «het pensioen tussen de 
partners» wordt: dat pensioen tussen 
de echtgenoten. 

Artikel VI, blz. 134: 15de regel van 
boven na «wordt uitbetaald» wordt 
een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 
Bij de voorlichting zal op deze moge-
lijkheid gewezen worden. 

Artikel VII, blz. 135: 5de regel van 
onderen «zal,» wordt: zal. 

Artikel VII, blz. 136: 6de regel van 
boven «partner» wordt: echtgenoot. 

Artikel VIII, blz. 137: laatste alinea 
«bij de gelegenheid van de omzetting 
van de huidige gehuwdenpensioenen» 
wordt: als gevolg van de omzetting 
van de huidige gehuwdenpensioenen. 

Artikel VIII, blz. 138: 4de regel van 
boven «en 1 januari 1985». wordt 
vervangen door: 

en de eigen pensioengerechtigde 
leeftijd (de zogenaamde «verschilja-
ren»). 

Wel zal in een aantal gevallen op 
een later tijdstip dan de voornoemde 
omzetting zich een materiële wijziging 
kunnen voordoen. Dat kan gebeuren, 
indien de jongere echtgenoot bij 
voorbeeld gedurende de verschiljaren 
niet verzekerd is geweest, op het 
moment dat deze echtgenoot een 
zelfstandig recht op ouderdoms-
pensioen krijgt. Krachtens de huidige 
AOW is dat eerst op het ogenblik dat 
de gehuwde man overlijdt en zijn 
echtgenote een eigen ongehuwden-
pensioen ontvangt. Ingevolge de 
nieuw voorgestelde wetgeving kan 
dat moment al eerder aanbreken 
namelijk op de na 1 januari 1985 
gelegen pensioengerechtigde leeftijd 
van de gehuwde vrouw. 

Is de jongere gehuwde vrouw reeds 
vóór 1 januari 1985 65 jaar geworden 
en heeft een aantal niet-verzekerde 
verschiljaren met toepassing van 
artikel 10, tweede lid, onderdeel b, 
van de AOW niet tot een korting op 
het aan haar man toegekende gehuw-
denpensioen geleid, dan zullen die 
niet-verzekerde jaren bij de omzetting 
van het huidige gehuwdenpensioen 
ook niet tot een korting op haar eigen 
basispensioen leiden. 
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Met artikel VII is gezien de boverv 
staande voorbeelden derhalve 
bedoeld dat het totale bedrag van het 
zelfstandige ouderdomspensioen 
gelijk blijft aan het bedrag van het 
huidige gehuwdenpensioen en dat de 
verzekeringsopbouw slechts een rol 
gaat spelen bij de latere splitsing van 
laatstgenoemd bedrag. 

Artikel VIII, blz. 138: 6de regel van 
boven, «uitgaande» wordt: uitgaande,. 

Artikel VIII, blz. 138: 12de regel van 
boven, «pensioenin» wordt: pensioen 
in. 

Artikel IX, blz. 138: Na de laatste zin 
wordt een nieuwe zin toegevoegd, 
luidende: 

Voor alle duidelijkheid wordt 
opgemerkt, dat onder de pensioenge-
rechtigde door de omzetting van het 
gehuwdenpensioen volgens artikel 
VII, eerste lid, onderdeel a, tevens de 
echtgenoot wordt verstaan. 

Artikel XI, blz. 141: 1ste regel van 
boven «januari» wordt: januari. 

Artikel XII, blz. 141: 19de regel van 
onderen «voorgesteldewijzigingen» 
wordt: voorgestelde wijzigingen. 

Artikel XII, blz. 141: 13de regel van 
onderen «onderdeel Q» wordt: 
onderdeel R. 

Zonder nadere regeling wordt 
namelijk deze verhoging ingevolge de 
tweede volzin van artikel 27, vijfde lid, 
bij de eerstvolgende aanpassing van 
de premie-inkomensgrens aan de 
loonontwikkeling geacht niet te 
hebben plaatsgevonden. 

Het tweede lid geeft aan dat op de 
per 1 januari 1984 vastgestelde grens 
van f62850 voor de aanpassing per 1 
januari 1985 de loonontwikkeling over 
de periode juli 1983—juli 1984 moet 
worden toegepast. 

In het tot Artikel XVIII vernummerde 
artikel XVII vinden op pagina 146 de 
volgende wijzigingen plaats 

• 13de regel van boven «overtref-
fen.» wordt een nieuwe zin toegevoegd, 
luidende: Een soortgelijke bepaling 
komt voor in de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet ter voorkoming van 
samenloop van de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering en het doorbetaalde 
ouderdomspensioen. 7de regel van 
onderen na «AWW komt» 

• wijzigen in: AWW alsmede artikel 
36, tweede lid, van de AAW komen te 
vervallen. 

• 5de regel van onderen na «jaar» 
toevoegen: maximaal 2 maanden. 

• 3de regel van onderen «artikel 
XVII» wordt: artikel XVIII. 

• 3de regel van onderen en verder 
«dat ... van toepassing blijft.» wordt: 
dat de voornoemde anticumulatie-re-
gelingen in deze situatie van toepas-
sing blijven. 

ArtikelXII, blz. 141: 11de regel van 
onderen «artikel VI» wordt: artikel VI 
en VII. 

ArtikelXII, blz. 142: 8ste regel van 
onderen «het ligt» wordt: Het ligt. 

ArtikelXV, blz. 143: 18de regel van 
onderen «en de» wordt: aan de. 

ArtikelXV, blz. 144: «Indien in een 
pensioenregeling .... artikel 60a AOW 
geldt ook voor artikel 21a van de 
AWW», vervalt. 

Artikel XVI tot en met Artikel XIX 
worden vernummerd tot Artikel XVII 
tot en met Artikel XX, waarna een 
toelichting op een nieuw in te voeren 
Artikel XVI wordt ingevoegd, luidende: 

Artikel XVI 

Door het eerste lid van dit artikel 
wordt bewerkstelligd, dat de per 1 
januari 1982 toegepaste extra verho-
ging met f7000 niet komt te vervallen. 
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