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TWEEDE NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
18 februari 1985 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de 

Algemene Ouderdomswet een gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in te voeren alsmede de overige volksverzekeringen daaraan aan te 
passen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A 

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. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Voor de toepassing van deze wet en de tot haar uitvoering genomen 

besluiten wordt: 
a. als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt degene die niet duurzaam 

gescheiden leeft van de man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is; 
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden 

leeft van de man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is. 
3. Het derde lid vervalt. 

B 

Artikel 3, vierde lid, vervalt. 
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c 

1. Artikel 6, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van 

het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring 
der verzekerden. 

2. Het derde lid vervalt. 

D 

De titel van hoofdstuk III wordt gewijzigd in: 
Het ouderdomspensioen en de toeslag. 

E 

De titel van paragraaf 1 van hoofdstuk III wordt gewijzigd in: 
Het recht op ouderdomspensioen en toeslag. 

F 

Artikel 7, tweede en derde lid, vervalt, waarna het cijfer voor het eerste 
lid vervalt. 

G 

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd, luidende: 

Artikel 7a 

1. De gehuwde pensioengerechtigde, van wie de echtgenoot jonger is 
dan 65 jaar, heeft overeenkomstig de bepalingen van deze wet recht op een 
toeslag, indien, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8b, het 
inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van 
die echtgenoot niet meer bedraagt dan het ouderdomspensioen, bedoeld 
in artikel 8, zesde lid, onderdeel a. 

2. Waar in deze wet en in de tot haar uitvoering genomen besluiten 
wordt gesproken van ouderdomspensioen wordt daaronder mede verstaan 
de in het eerste lid bedoelde toeslag, voor zover niet anders is bepaald. 

H 

1. Artikel 8, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Het bruto-ouderdomspensioen wordt zodanig vastgesteld, dat: 
a. het netto-ouderdomspensioen per maand van een gehuwde pensioen-

gerechtigde gelijk is aan 50% van het netto-minimumloon per maand; 
b. het netto-ouderdomspensioen per maand van een ongehuwde 

pensioengerechtigde gelijk is aan 70% van het netto-minimumloon per 
maand. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Onder het in het vorige lid bedoelde netto-ouderdomspensioen van 

een gehuwde pensioengerechtigde wordt verstaan het in het zesde lid, 
onderdeel a, bedoelde bruto-ouderdomspensioen van een gehuwde 
pensioengerechtigde, na aftrek van: 

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

b. de helft van de premie voor de bejaardenverzekering ingevolge de 
Ziekenfondswet, verschuldigd in de laagste inkomensklasse. 

3. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Onder het in het eerste lid bedoelde netto-ouderdomspensioen van 

een ongehuwde pensioengerechtigde wordt verstaan het in het zesde lid, 
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onderdeel b, bedoelde bruto-ouderdomspensioen van een ongehuwde 
pensioengerechtigde, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de gele loonbelastingtabellen, in te 
houden loonbelasting naar tariefgroep II, en 

b. de premie voor de bejaardenverzekering ingevolge de Ziekenfondswet, 
verschuldigd in de laagste inkomensklasse. 

4. Het zesde lid wordt vervangen door: 
6. Het bruto-ouderdomspensioen, vastgesteld met inachtneming van het 

bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met het vijfde lid, bedraagt per 
maand: 

a. voor de gehuwde pensioengerechtigde f777,03; 
b. voor de overige pensioengerechtigden f 1 083,38. 

I 

Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 8a ingevoegd, luidende: 

Artikel 8a 

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

2. De volledige bruto-toeslag wordt toegekend voorzolang, met inacht-
neming van het bepaalde in artikel 8b, het inkomen uit of in verband met 
arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde nihil bedraagt. 

3. Op de volledige bruto-toeslag wordt in mindering gebracht het 
inkomen van de echtgenoot van de pensioengerechtigde uit of in verband 
met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven, vastgesteld met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 8b. 

4. De met toepassing van het vorige lid berekende niet-volledige 
bruto-toeslag wordt uitgedrukt in een naar boven afgerond aantal hele 
percenten van de volledige bruto-toeslag. 

5. Onze Minister stelt nadere regelen met betrekking tot de vaststelling 
van het inkomen, bedoeld in de vorige leden en in de artikelen 7a, eerste 
lid, en 8b, alsmede de periode waarop de vaststelling betrekking heeft. 

J 

Na artikel 8a wordt een nieuw artikel 8b ingevoegd, luidende: 

Artikel 8b 

Voor de toepassing van de artikelen 7a en 8a wordt van het inkomen uit 
of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven buiten aanmerking 
gelaten: 

1°. een bedrag, gelijk aan 15% van het in artikel 8 bedoelde bruto-mini-
mumloon; alsmede 

2°. indien en voor zover het inkomen meer bedraagt dan het onder 1° 
bedoelde bedrag, een derde gedeelte van dat inkomen. 

K 

1. In artikel 10, eerste lid, wordt «het bedrag, genoemd in artikel 8, zesde 
lid, onderdeel b» vervangen door: de bedragen, genoemd in artikel 8, 
zesde lid, onderdeel a en b. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Op de toeslag, berekend met toepassing van artikel 8a, wordt een 

korting toegepast van 2%: 
a. voor elk kalenderjaar, dat de echtgenoot van de pensioengerechtigde 

na het bereiken van zijn 15-jarige leeftijd, doch voor het bereiken van de 
65-jarige leeftijd van de pensioengerechtigde niet verzekerd is geweest; 
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b. voor elke jaarpremie, welke de echtgenoot van de pensioengerechtigde 
na het bereiken van zijn 15-jarige leeftijd, doch voor het bereiken van de 
65-jarige leeftijd van de pensioengerechtigde schuldig nalatig is geweest te 
betalen. 

3. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale Verzekeringsbank, regelen 

omtrent de herleiding van gedeelten van kalenderjaren tot gehele kalender-
jaren en gedeelten van jaarpremies tot gehele jaarpremies. 

4. Het vierde en vijfde lid vervallen. 

L 

1. Artikel 13, tweede lid, vervalt. 
2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid, waarna in dat lid «de 

vorige leden» wordt vervangen door: het eerste lid. 

M 

1. In artikel 14, eerste lid, wordt «pensioen» vervangen door: ouderdoms-
pensioen. 

2. In het tweede lid wordt «pensioen» 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: ouderdoms-
pensioen. 

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, in op de eerste dag van de maand, volgende op 
de in artikel 8a, vijfde lid, bedoelde periode. Het bepaalde in de vorige 
volzin is niet van toepassing wanneer de herziening tot een verhoging van 
de toeslag van tenminste f 50 per maand aanleiding geeft. 

N 

Artikel 15 wordt vervangen door: 

Artikel 15 

1. Na het overlijden van degene, aan wie een ouderdomspensioen is 
toegekend, wordt het ouderdomspensioen, voor zover niet reeds uitbetaald, 
tot en met de laatste dag van de tweede maand, volgende op die waarin 
het overlijden plaatsvond, uitbetaald - voor zover mogelijk in een bedrag 
ineens - : 

a. aan de langstlevende echtgenoot; 
b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon aan de 

minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen; 
c. bij ontstentenis van de in onderdeel a en b bedoelde personen aan 

degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van 
het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde. 

2. Indien er geen rechthebbenden zijn als bedoeld in het eerste lid, wordt 
het ouderdomspensioen, voor zover niet reeds uitbetaald, na het overlijden 
van degene aan wie het is toegekend tot en met de laatste dag van de 
maand, waarin het overlijden plaatsvond, uitbetaald aan de persoon of de 
personen, die daarvoor naar het oordeel van de Sociale Verzekeringsbank 
op billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt, onderscheidenlijk 
komen, mits deze daartoe binnen zes maanden na het overlijden een 
verzoek bij de Sociale Verzekeringsbank heeft, onderscheidenlijk hebben, 
ingediend. 

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op de toeslag. 
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4. De in het eerste lid bedoelde uitbetaling heeft geen betrekking op nog 
niet uitbetaald ouderdomspensioen over tijdvakken tot en met de laatste 
dag van de maand, waarin het overlijden plaatsvond. De in het tweede lid 
bedoelde uitbetaling heeft geen betrekking op nog niet uitbetaald ouder-
domspensioen over tijdvakken tot en met de laatste dag van de maand, 
voorafgaande aan de maand, waarin het overlijden plaatsvond. 

O 

1. Artikel 16, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De Sociale Verzekeringsbank kan de aan een gehuwde pensioenge-

rechtigde toegekende toeslag betaalbaar stellen aan de echtgenoot. 
2. In het derde lid wordt telkens «pensioen» vervangen door: ouderdoms-

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

pensioen. 

P 

Artikel 17, eerste en tweede lid, wordt vervangen door: 
1. Indien degene, aan wie een ouderdomspensioen is toegekend, in een 

inrichting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgeno-
men of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, op grond van 
geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting te verlenen voor de 
uitbetaling van ouderdomspensioen, is de Sociale Verzekeringsbank 
bevoegd het ouderdomspensioen uit te betalen aan een door haar aan te 
wijzen persoon of instelling. In andere door Onze Minister aan te wijzen 
bijzondere gevallen is de Sociale Verzekeringsbank eveneens bevoegd het 
ouderdomspensioen in plaats van aan degene aan wie ouderdomspensioen 
is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan een door haar aan 
te wijzen persoon of instelling. 

2. Indien degene, aan wie een ouderdomspensioen is toegekend, 
ingevolge het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6, tweede lid, 11 en 12, 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, een bijdrage verschuldigd 
is in de kosten van een verstrekking als bedoeld in de artikelen 6 en 11 van 
die wet of een vergoeding als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van die wet, 
is de Sociale Verzekeringsbank bevoegd het ouderdomspensioen tot ten 
hoogste het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene, aan wie 
ouderdomspensioen is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen 
aan de Ziekenfondsraad. 

Q 

Artikel 18 wordt vervangen door: 

Artikel 18 

Indien in verband met het bepaalde in artikel 17, eerste lid, het ouder-
domspensioen van een ongehuwde dan wel een gedeelte van dat pensioen 
aan een instelling werd uitbetaald, is de Sociale Verzekeringsbank bevoegd 
het ouderdomspensioen na het overlijden van degene, aan wie het hiervoor 
bedoelde ouderdomspensioen is toegekend, tot en met de laatste dag van 
de maand, waarin het overlijden plaatsvond, aan die instelling uit te 
betalen, indien voor die uitbetaling naar het oordeel van de Sociale 
Verzekeringsbank geen persoon of personen als bedoeld in artikel 15 in 
aanmerking komt, onderscheidenlijk komen. 

R 

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

Artikel 20, tweede en derde lid, wordt vervangen door: 
2. Hetgeen aan ouderdomspensioen ten onrechte of te veel is uitbetaald, 

kan gedurende vijfjaren na de dag van de betaling geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd, dan wel op het later uit te betalen ouderdoms-
pensioen in mindering worden gebracht: 

a. indien ten onrechte of teveel is uitbetaald als gevolg van het verstrekken 
van onjuiste inlichtingen door de pensioengerechtigde, door zijn echtgenoot, 
door de persoon of personen aan wie ingevolge artikel 15 dan wel door de 
persoon aan wie of de instelling waaraan ingevolge artikel 17 ouderdoms-
pensioen wordt uitbetaald; 

b. indien ten onrechte of te veel is uitbetaald als gevolg van het niet 
nakomen van de in artikel 37 neergelegde verplichting door een persoon of 
instelling als bedoeld in dat artikel. 

3. Hetgeen aan ouderdomspensioen ten onrechte of te veel is uitbetaald, 
kan gedurende twee jaren na de dag van betaling geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd, dan wel op het later uit te betalen ouderdoms-
pensioen in mindering worden gebracht: 

a. indien het de pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, de persoon of 
personen aan wie ingevolge artikel 15 dan wel de persoon aan wie of de 
instelling waaraan ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen wordt uitbetaald 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat ten onrechte of te veel is 
uitbetaald; 

b. indien het ouderdomspensioen als gevolg van een herziening als 
bedoeld in artikel 14, vijfde lid, is verlaagd; 

c. indien het ouderdomspensioen in de door Onze Minister krachtens het 
bepaalde in artikel 14, derde lid, aangewezen gevallen met terugwerkende 
kracht is herzien of ingetrokken, zulks onverminderd het bepaalde in het 
tweede lid. 

T 

Artikel 22a, tweede lid, vervalt, waarna het cijfer voor het eerste lid 
vervalt. 

U 

1. Artikel 22b, eerste, tweede en derde lid, wordt vervangen door: 

1. De bruto-vakantie-uitkering wordt zodanig vastgesteld, dat: 
a. de netto-vakantie-uitkering per maand van een gehuwde pensioenge-

rechtigde, aan wie een volledige bruto-toeslag is toegekend als bedoeld in 
artikel 8a, eerste lid, gelijk is aan de netto-minimumvakantiebijslag per 
maand; 

b. de netto-vakantie-uitkering per maand van een ongehuwde pensioen-
gerechtigde gelijk is aan 70% van de in onderdeel a bedoelde netto-vakantie-
uitkering. 

2. De bruto-vakantie-uitkering per maand van: 
a. een gehuwde pensioengerechtigde aan wie een niet-volledige toeslag 

is toegekend met toepassing van het bepaalde in artikel 8a, derde lid, is 
gelijk aan een percentage van 50 vermeerderd met de helft van het volgens 
artikel 8a, vierde lid, berekende percentage, van de overeenkomstig het 
eerste lid, onderdeel a, vastgestelde bruto-vakantie-uitkering; 

b. een gehuwde pensioengerechtigde, die geen recht heeft op een 
toeslag als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, is gelijk aan 50% van de 
overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, vastgestelde bruto-vakantie-
uitkering. 

3. Onder de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde netto-vakantie-uitke-
ring wordt verstaan de in het zevende lid, onderdeel a, bedoelde bruto-
vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting 
naar tariefgroep III met toepassing van de gele tabel voor bijzondere 
beloningen. 
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4. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-uitke-
ring wordt verstaan de in het zevende lid, onderdeel b, bedoelde bruto-
vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting 
naar tariefgroep II met toepassing van de gele tabel voor bijzondere 
beloningen. 

2. Het vierde, vijfde, zesde en zevende lid worden vernummerd tot 
vijfde, zesde, zevende en achtste lid. 

3. Het tot zevende lid vernummerde zesde lid wordt vervangen door: 
7. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met inachtneming van het 

bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met het zesde lid, bedraagt per 
maand: 

a. voor de gehuwde pensioengerechtigde, aan wie een toeslag is 
toegekend als bedoeld in artikel 8a, eerste lid, f 90,48; 

b. voor de ongehuwde pensioengerechtigde f63,34; 
c. voor de gehuwde pensioengerechtigde, die geen recht heeft op een 

toeslag als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, f45,24. 

V 

1. Artikel 22c, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. De bedragen, genoemd in artikel 22b, zevende lid, worden door Onze 

Minister telkens herzien, indien en voor zover er in de in artikel 22b, eerste 
en tweede lid, bedoelde gelijkheid een verstoring optreedt. 

2. In het derde en vierde lid wordt «artikel 22b, zesde lid» vervangen 
door: artikel 22b, zevende lid. 

W 

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

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

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

X 

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 het tot 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 b «of 
tweede». 

5. Het tot 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. 
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Y 

Artikel 37, wordt vervangen door: 

Artikel 37 

De pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, alsmede de persoon of 
personen aan wie ingevolge artikel 15 dan wel de persoon, aan wie of de 
instelling waaraan ingevolge artikel 17 ouderdomspensioen wordt uitbe-
taald, zijn verplicht binnen 14 dagen aan het orgaan, dat het ouderdoms-
pensioen heeft toegekend, schriftelijk mededeling te doen van elke veran-
dering van feiten en omstandigheden, welke tot intrekking of vermindering 
van het ouderdomspensioen aanleiding kan geven. 

Z 

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

AA 

1. Artikel 43, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Degene, die voor het in werking treden van artikel 6 de leeftijd van 15, 

doch nog nietdie van 65 jaar heeft bereikt, en die-aldan niet onafgebroken -
gedurende zes jaren na de voleindiging van zijn 59ste levensjaar binnen 
het Rijk of de Nederlandse Antillen heeft gewoond, wordt voor de toepassing 
van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, gedurende het 
tijdvak, gelegen tussen de voleindiging van zijn 15de levensjaar en het in 
werking treden van artikel 6, geacht verzekerd te zijn geweest. Voor de 
toepassing van het bepaalde in de vorige volzin, wordt, uitsluitend voor de 
vaststelling van de toeslag, bedoeld in artikel 7a met toepassing van het 
bepaalde in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, de jongere echtgenoot van 
de pensioengerechtigde geacht het 59ste levensjaar te hebben voleindigd 
op dezelfde dag als de pensioengerechtigde. 

2. Het tweede lid vervalt, waarna het derde lid wordt vernummerd tot 
tweede lid. 

BB 

Artikel 46, tweede en derde lid, vervalt, waarna het cijfer voor het eerste 
lid vervalt. 

CC 

Artikel 60 wordt vervangen door: 

Artikel 60 

Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een 
werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke op 
enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk met het ouderdomspensioen ingevolge 
deze wet rekening wordt gehouden, dient bij de toepassing van deze 
bepalingen in acht te worden genomen, dat een verhoging van het ouder-
domspensioen op grond van artikel 9, welke plaatsvindt na de datum van 
beëindiging van de actieve deelneming aan de pensioenregeling, buiten 
beschouwing blijft. 
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DD 

Artikel 60a wordt vervangen door: 

Artikel 60a 

1. Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een 
werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke op 
enigerlei wijze met de aanspraken ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk 
rekening worden gehouden, dient met betrekking tot deze bepalingen in 
acht te worden genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling 
de aanspraken op het verschil tussen het ouderdomspensioen genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel a, het ouderdomspensioen genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, 
en ten hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f 932,55 en f660,81, alsmede op 
de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschouwing 
blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie de actieve deelneming aan de 
pensioenregeling is beëindigd, het verschil tusen het ouderdomspensioen 
genoemd, in artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag, bedoeld in artikel 
8a, eerste lid, en ten hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f 932,55 en f 660,81, 
alsmede de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschou-
wing blijft. 

De in onderdeel 1° en 2° genoemde bedragen worden telkens herzien 
met hetzelfde percentage als waarmee het minimumloon, genoemd in 
artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag op grond van artikel 14, eerste, zesde of zevende lid, van die 
wet met ingang van een na 31 december 1984 gelegen datum wordt 
hierzien. De overeenkomstig de vorige volzin herziene bedragen treden in 
de plaats van de bedragen genoemd in onderdeel 1° en 2°. 

2. Ten aanzien van degenen, aan wie een niet-volledige toeslag, bedoeld 
in artikel 8a, derde lid, is toegekend, stelt Onze Minister met het vorige lid 
overeenkomstige regels vast. 

3. Onze minister maakt bij elke herziening van het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet het gedeelte van dit ouderdomspensioen, dat buiten 
beschouwing blijft, bekend in de Nederlandse Staatscourant. 

EE 

Na artikel 60a wordt een nieuw artikel 60b ingevoegd, luidende: 

Artikel 60b 

1. Onze Minister is bevoegd, de Sociaal-Economische Raad gehoord, 
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 60a, eerste lid, onderdeel 
1° en 2°, ten aanzien van de in dat lid bedoelde pensioenregeling of een of 
meer onderdelen daarvan. Indien vrijstelling is of wordt verleend van het 
bepaalde in artikel 60a, eerste lid, onderdeel 2°, wordt geacht tevens 
vrijstelling te zijn verleend van het bepaalde in artikel 60, eerste lid, 
onderdeel 1°, zoals deze bepaling luidde vóór de datum van inwerkingtreding 
van dit artikel, onderscheidenlijk het bepaalde in artikel 60, voor zover het 
betreft gepensioneerden. 

2. Onze Minister is voorts bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 60a, eerste lid, onderdeel 1° en 2°, alsmede van het 
bepaalde in artikel 60, ten aanzien van pensioenregelingen die op gelijk-
waardige wijze zijn geregeld als de pensioenregeling ingevolge de algemene 
burgerlijke pensioenwet (Stb. 1979, 679). 

FF 

De artikelen 61, 62, 63 en 64 vervallen. 
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GG 

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

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

ARTIKEL II 

In de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

In artikel 1, onderdeel a, wordt «Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

B 

Artikel 3, vierde lid, vervalt. 

C 

1. Artikel 7, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van 

het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring 
der verzekerden. 

2. Het derde lid vervalt, waarna het vierde lid wordt vernummerd tot 
derde lid. 

D 

In artikel 14, vierde lid, wordt «artikel 7, derde lid» vervangen door: 
artikel 7, tweede lid. 

E 

In artikel 18, tweede lid, wordt «artikel 7, derde lid» vervangen door: 
artikel 7, tweede lid. 

F 

1. Artikel 21, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Het in artikel 19, tweede lid, genoemde bedrag is gelijk aan tweemaal 

het in artikel 8, zesde lid, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet 
genoemde bedrag. 

2. Het achtste lid wordt vervangen door: 
8. Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een 

werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke op 
enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk met een uitkering ingevolge deze wet 
rekening wordt gehouden, dient bij de toepassing van deze bepalingen in 
acht te worden genomen, dat een verhoging van de uitkering ingevolge 
deze wet als gevolg van dit artikel, welke plaatsvindt na ingang van een 
pensioen of na het verkrijgen van een recht op uitgesteld pensioen, buiten 
beschouwing blijft. 
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G 

Artikel 21a wordt vervangen door: 

Artikel 21a 

1. Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een 
werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke op 
enigerlei wijze met de aanspraken ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk 
rekening wordt gehouden, dient met betrekking tot deze bepalingen in acht 
te worden genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling 
de aanspraken op het verschil tussen de uitkeringen, genoemd in de 
artikelen 19, eerste en tweede lid, en 20, onderdeel a, b en c en ten hoogste 
onderscheidenlijk f 932,55, f 1.321,63, f 300,45, f 443,81 en f 576,59, alsmede 
op de vakantie-uitkering, bedoeld in Hoofdstuk III, § 5, buiten beschouwing 
blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie het pensioen is ingegaan of 
die een recht op uitgesteld pensioen hebben verkregen het verschil tussen 
de uitkeringen, genoemd in de artikelen 19, eerste en tweede lid, en 20, 
onderdeel a, b en c, en ten hoogste onderscheidenlijk f932,55, f 1.321,63, 
f300,45, f443,81 en f576,59, alsmede de vakantie-uitkering, bedoeld in 
Hoofdstuk III, § 5, buiten beschouwing blijft. 

De in onderdeel 1° en 2° genoemde bedragen worden telkens herzien 
met hetzelfde percentage als waarmee het minimumloon, genoemd in 
artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag op grond van artikel 14, eerste, zesde of zevende lid, van die 
wet met ingang van een na 31 december 1984 gelegen datum wordt 
herzien. De overeenkomstig de vorige volzin herziene bedragen treden in 
de plaats van de bedragen genoemd in onderdeel 1° en 2°. 

2. Onze Minister maakt bij elke herziening van de uitkeringen ingevolge 
deze wet het gedeelte van deze uitkeringen, dat buiten beschouwing blijft, 
bekend in de Nederlandse Staatscourant. 

H 

Na artikel 21a wordt een nieuw artikel 21 b ingevoegd, luidende: 

Artikel 21b 

1. Onze Minister is bevoegd, de Sociaal-Economische Raad gehoord, 
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 21a, eerste lid, onderdeel 
1° en 2°, ten aanzien van de in dat lid bedoelde pensioenregeling of een of 
meer onderdelen daarvan. Indien vrijstelling is of wordt verleend van het 
bepaalde in artikel 21a, eerste lid, onderdeel 2°, wordt geacht tevens 
vrijstelling te zijn verleend van het bepaalde in artikel 21, achtste lid. 

2. Onze Minister is voorts bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 21a, eerste lid, onderdeel 1° en 2°, alsmede van het 
bepaalde in artikel 21, achtste lid, ten aanzien van pensioenregelingen, die 
op gelijkwaardige wijze zijn geregeld als de pensioenregeling ingevolge de 
Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1979, 679). 

I 

Artikel 29 wordt vervangen door: 

Artikel 29 

1. Na het overlijden van degene, aan wie een weduwenpensioen is 
toegekend, wordt het weduwenpensioen, voor zover niet reeds uitbetaald, 
tot en met de laatste dag van de tweede maand, volgende op die waarin 
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het overlijden plaatsvond, uitbetaald - voor zover mogelijk in een bedrag 
ineens - : 

a. aan de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen; 
b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde kinderen aan degenen 

ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het 
bestaan voorzag en met wie zij in gezinsverband leefde. 

2. Indien er geen rechthebbenden zijn als bedoeld in het eerste lid, wordt 
het pensioen, voorzover niet reeds uitbetaald, na het overlijden van degene 
aan wie het is toegekend tot en met de laatste dag van de maand, waarin 
het overlijden plaatsvond, uitbetaald aan de persoon of de personen, die 
daarvoor naar het oordeel van de Sociale Verzekeringsbank op billijkheids-
overwegingen in aanmerking komt, onderscheidenlijk komen, mits deze 
daartoe binnen zes maanden na het overlijden een verzoek bij de Sociale 
Verzekeringsbank heeft, onderscheidenlijk hebben ingediend. 

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

J 

Artikel 30 vervalt. 

K 

In artikel 35, derde lid, onderdeel a, vervalt: 29 of. 

L 

1. In artikel 37c, eerste lid, wordt «artikel 22b, zesde lid, onderdeel b» 
vervangen door: artikel 22b, zevende lid, onderdeel b. 

2. In het tweede lid wordt «artikel 22b, zesde lid, onderdeel a» vervangen 
door: artikel 22b, zevende lid, onderdeel a. 

3. In het derde lid wordt «artikel 22b, zesde lid, onderdeel b» vervangen 
door: artikel 22b, zevende lid, onderdeel b. 

4. In het vierde en vijfde lid wordt «artikel 22b, zesde lid» telkens 
vervangen door: artikel 22b, zevende lid. 

M 

Artikel 46 wordt vervangen door: 

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

2. Onze Minister en Onze Minister van Financiën kunnen ter zake van het 
bepaalde in het eerste lid nadere regelen vaststellen. 

N 

Artikel 49 wordt vervangen door: 

Artikel 49 

De weduwe, aan wie weduwenpensioen of tijdelijke weduwenuitkering is 
toegekend, de wees, aan wie wezenpensioen is toegekend, of diens 
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wettelijke vertegenwoordiger en de persoon of personen, aan wie ingevolge 
artikel 29 of de persoon aan wie dan wel de instelling, waaraan ingevolge 
artikel 31 of artikel 32 pensioen of uitkering wordt uitbetaald, zijn verplicht 
binnen 14 dagen aan het orgaan, dat het pensioen of de uitkering heeft 
toegekend, schriftelijk mededeling te doen van elke verandering van feiten 
en omstandigheden, welke tot intrekking of vermindering van het pensioen 
of de uitkering aanleiding kan geven. 

O 

Artikel 52, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Een kennisgeving, als in het eerste lid bedoeld, is gedagtekend, 

vermeldt de gronden, waarop de beslissing berust, alsmede, behoudens 
indien het betreft een beslissing ingevolge het bepaalde krachtens artikel 
26, vijfde lid, tweede volzin, ingevolge artikel 29, tweede lid of ingevolge 
artikel 32, tweede lid, en indien het betreft een beslissing ingevolge artikel 
37e in verbinding met artikel 29, tweede lid, naam en adres van het college, 
waarbij ingevolge het bepaalde in artikel 53 beroep kan worden ingesteld 
en de termijn van beroep. 

P 

Artikel 53, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge het bepaalde in artikel 52 

schriftelijk kennis wordt gegeven, staat, behoudens indien het betreft een 
beslissing ingevolge het bepaalde krachtens artikel 26, vijfde lid, tweede 
volzin, ingevolge artikel 29, tweede lid, of ingevolge artikel 32, tweede lid, 
en indien het betreft een beslissing ingevolge artikel 37e in verbinding met 
artikel 29, tweede lid, voor de belanghebbende beroep open. 

ARTIKEL III 

In de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A 

1. In artikel 1, onder a, wordt «Onze Minister van Sociale Zaken» 
vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Voor de toepassing van deze wet en de tot haar uitvoering genomen 

besluiten wordt iemand als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt, indien 
en zolang hij of zij niet duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw 
met wie hij of zij gehuwd is. 

3. Het derde lid vervalt. 

B 

Artikel 3, vierde lid, vervalt. 

C 

1. Artikel 6, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van 

het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring 
der verzekerden. 

2. Het derde lid vervalt. 
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ARTIKEL IV 

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

1. Artikel 1, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Voor de toepassing van deze wet en de tot haar uitvoering genomen 

besluiten wordt: 
a. als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt degene die niet duurzaam 

gescheiden leeft van de man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is; 
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden 

leeft van de man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is. 
2. Het derde lid vervalt. 

B 

Artikel 3, vierde lid, vervalt. 

C 

1. Artikel 5, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van 

het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring 
der verzekerden. 

2. Het derde lid vervalt. 

D 

In artikel 76a, eerste lid, wordt «artikelen 5, tweede en derde lid» vervangen 
door: artikelen 5, tweede lid. 

ARTIKEL V 

In de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 29) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

1. In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, wordt «Onze Ministervan Sociale 
Zaken» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Voor de toepassing van deze wet en de tot haar uitvoering genomen 

besluiten wordt: 
a. als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt degene die niet duurzaam 

gescheiden leeft van de man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is; 
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden 

leeft van de man of vrouw met wie hij of zij gehuwd is. 
c. als pleegkind aangemerkt een kind dat als een eigen kind wordt 

onderhouden en opgevoed. 
3. Het derde lid vervalt, waarna het vierde lid wordt vernummerd tot 

derde lid. 

B 

Artikel 3, vierde lid, vervalt. 
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c 

1. Artikel 4, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van 

het eerste lid, uitbreiding dan wel beperking worden gegeven aan de kring 
der verzekerden. 

2. Het derde lid vervalt. 

D 

Artikel 10, zesde lid, vervalt, waarna het zevende, achtste en negende lid 
worden vernummerd tot zesde, zevende en achtste lid. 

E 

1. In artikel 10a, tweede, derde en vierde lid, wordt «artikel 10, zevende 
lid» telkens vervangen door: artikel 10, zesde lid. 

2. Het vijfde lid wordt vervangen door: 
5. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste tot en met het 

vierde lid wordt in artikel 10, derde en vierde lid, in plaats van: «op de dag, 
waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat» gelezen: 
«op de dag waarop hij bij of krachtens het bepaalde in artikel 10a voor een 
hogere of lagere grondslag in aanmerking komt». 

F 

In artikel 12b, eerste en tweede lid, wordt «artikel 36, vijfde en zesde lid» 
telkens vervangen door: artikel 36, vierde en vijfde lid. 

G 

1. Artikel 36, tweede lid, vervalt, waarna het derde, vierde, vijfde en 
zesde lid worden vernummerd tot tweede, derde, vierde en vijfde lid. 

2. Het tot tweede lid vernummerde derde lid wordt vervangen door: 
2. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt onder 

arbeidsongeschiktheidsuitkering onderscheidenlijk wezenpensioen tevens 
verstaan de vakantie-uitkering, waarop uit hoofde van die arbeidsongeschikt-
heidsuitkering onderscheidenlijk dat wezenpensioen recht bestaat, voor 
zover die vakantie-uitkering over dezelfde perioden zijn berekend. 

3. In het tot derde lid vernummerde vierde lid vervalt «en derde». 

H 

1. In artikel 48, derde lid, vervalt de laatste volzin. 
2. In het vierde lid en vijfde lid wordt «artikel 36, eerste en tweede lid» 

telkens vervangen door: 36, eerste lid. 

In artikel 53, tweede lid, wordt «36, vijfde lid» vervangen door: 36, vierde 
lid. 

J 

Artikel 61, vierde lid, vervalt. 

K 

In artikel 78, eerste lid, vervalt de laatste volzin. 
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L 

In artikel 80, derde lid, wordt «een der artikelen 1, tweede en derde lid» 
vervangen door: een van de artikelen 1, tweede lid. 

Overgangsbepalingen 

ARTIKEL VI 

1. De bruto-ouderdomspensioenen, bedoeld in artikel 8, zesde lid, 
onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet, zoals dat artikel luidde vóór 
de datum van inwerkingtreding van deze wet, welke zijn of zullen worden 
toegekend met ingang van een vóór de datum van inwerkingtreding van 
deze wet gelegen tijdstip worden van rechtswege herzien. 

2. De in het eerste lid bedoelde herziening geschiedt ambtshalve. In 
afwijking van artikel 40, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, vindt 
geen schriftelijke kennisgeving van deze herziening plaats, tenzij een 
belanghebbende zulks verzoekt. 

ARTIKEL VII 

1. De in artikel VI, eerste lid, van deze wet, bedoelde herziening van de 
bruto-ouderdomspensioenen, houdt, onder intrekking van het toegekende 
pensioen, in, dat: 

a. in het geval de echtgenoot van de pensioengerechtigde vóór de 
datum van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, aan beide echtgenoten een bruto-ouderdomspensioen voor een 
gehuwde pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 8, zesde lid, onderdeel a, 
van de Algemene Ouderdomswet, zoals dat artikel luidt na de inwerkingtre-
ding van deze wet, wordt toegekend; 

b. in het geval de echtgenoot van de pensioengerechtigde vóór de 
datum van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 65 jaar nog niet 
heeft bereikt, aan de pensioengerechtigde een bruto-ouderdomspensioen 
voor een gehuwde pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 8, zesde lid, 
onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet, alsmede een bruto-toeslag, 
bedoeld in artikel 7a, in verbinding met artikel 8a, eerste lid, van die wet, 
zoals die artikelen luiden na de inwerkingtreding van deze wet, wordt 
toegekend. 

2. Voor de toepassing van het vorige lid, onderdeel b, wordt de echtge-
noot, die vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 
65 jaar nog niet heeft bereikt, zolang hij die leeftijd nog niet heeft bereikt, 
geacht geen inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven te ontvangen. 

ARTIKEL VIII 

Op de ingevolge de artikelen VI en VII van deze wet toegekende bruto-
ouderdomspensioenen voor een gehuwde pensioengerechtigde of bruto-
toeslagen, vindt artikel 10 van de Algemene Ouderdomswet, zoals dat 
artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet, overeenkomstige 
toepassing. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing indien 
de herziening, bedoeld in de artikelen VI en VII van deze wet, betrekking 
heeft op een bruto-ouderdomspensioen, dat is toegekend met toepassing 
van artikel 46 van de Algemene Ouderdomswet. 
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ARTIKEL IX 

Een uit de herziening van een bruto-ouderdomspensioen en vakantie-
uitkering, bedoeld in de artikelen VII en XIII van deze wet, voortvloeiend 
pensioen, toeslag en vakantie-uitkering wordt op dezelfde wijze uitbetaald 
als voornoemd bruto-ouderdomspensioen, tenzij de pensioengerechtigde 
de Sociale Verzekeringsbank schriftelijk om een andere wijze van uitbetaling 
verzoekt. 

ARTIKEL X 

1. Indien en zolang dit voor de pensioengerechtigde en zijn echtgenoot 
tot een hoger bruto-uitkeringsbedrag leidt, wordt de pensioengerechtigde, 
aan wie met toepassing van artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de 
Algemene Ouderdomswet dan wel artikel 10, vierde lid, van die wet, met 
ingang van een vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet gelegen 
tijdstip een ouderdomspensioen van een ongehuwde is of zal worden 
toegekend, voor de toepassing van de Algemene Ouderdomswet, zoals die 
wet luidt na inwerkingtreding van deze wet als ongehuwd aangemerkt. 

2. Indien en zolang het vorige lid toepassing vindt, heeft de echtgenoot 
van de in dat lid bedoelde pensioengerechtigde geen recht op een ouder-
domspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet. 

ARTIKEL XI 

1. In de gevallen, waarin op grond van een overlijden in de periode van 
twee kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van 
inwerkingtreding van deze wet, recht bestaat op doorbetaling van het 
ouderdomspensioen en vakantie-uitkering op grond van de artikelen 15, 
eerste lid, en 22a, van de Algemene Ouderdomswet, zoals die artikelen 
luidden vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven genoemde 
artikelen 15, eerste lid, en 22a, over na de datum van inwerkingtreding van 
deze wet gelegen tijdvakken van toepassing. 

2. Indien en zolang het eerste lid wordt toegepast bestaat geen recht op 
een ouderdomspensioen en vakantie-uitkering ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet, over na de datum van inwerkingtreding van deze wet 
gelegen tijdvakken. 

ARTIKEL XII 

Indien met toepassing van artikel 20 van de Algemene Ouderdomswet, 
zoals dat artikel luidde vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, 
besloten is hetgeen ten onrechte of te veel is uitbetaald aan ouderdoms-
pensioen aan een gehuwde pensioengerechtigde over vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze wet gelegen tijdvakken, geheel of gedeeltelijk 
terug te vorderen, dan wel op het later uit te betalen pensioen in mindering 
te brengen, is de Sociale Verzekeringsbank bevoegd, het gedeelte, dat nog 
niet is teruggevorderd dan wel verrekend, tot ten hoogste de helft terug te 
vorderen van de echtgenoot van de pensioengerechtigde, dan wel tot ten 
hoogste de helft in mindering te brengen op aan die echtgenoot over na de 
datum van inwerkingtreding van deze wet gelegen tijdvakken uit te betalen 
pensioen. 

ARTIKEL XIII 

1. Indien met toepassing van artikel VII, eerste lid, onderdeel a, van deze 
wet, een bruto-ouderdomspensioen met ingang van de datum van inwer-
kingtreding van deze wet wordt herzien in twee bruto-ouderdomspensioenen 
voor een gehuwde pensioengerechtigde, wordt de door de pensioenge-
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rechtigde, die vóór die datum reeds in het genot was van een ouderdoms-
pensioen, opgebouwde doch nog niet uitbetaalde vakantie-uitkering, 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet van rechtswege verdeeld over de 
twee pensioengerechtigden in dezelfde verhouding als die, welke op die 
datum tussen hun bruto-pensioenen bestaat. 

2. Artikel VI, tweede lid, van deze wet, is van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de herziening van de vakantie-uitkering, bedoeld in het 
eerste lid. 

ARTIKEL XIV 

De artikelen VI, VII, VIII, IX en X van deze wet zijn van overeenkomstige 
toepassing op uitkeringen, bedoeld in artikel 36a, van de Algemene 
Ouderdomswet aan gehuwden, die wegens gemoedsbezwaren geen 
aanspraak op ouderdomspensioen maken. 

ARTIKEL XV 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bevoegd de 
bruto-vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 22b, van de Algemene Ouder-
domswet, zoals deze is vastgesteld over tijdvakken gelegen in de periode 
van 1 mei 1984 tot en met de dag vóór de datum van inwerkingtreding van 
deze wet, zodanig te wijzigen, dat de netto-vakantie-uitkering over die 
tijdvakken overeenkomt met de netto-vakantie-uitkering, zoals die zou 
voortvloeien uit de toepassing van genoemd artikel 22b, zoals dat artikel 
luidt na de inwerkingtreding van deze wet. 

ARTIKEL XVI 

De inwerkingtreding van deze wet als zodanig leidt gedurende ten 
hoogste drie jaren niet tot verhoging van de in guldens uitgedrukte 
aanspraken, rechten en verplichtingen zoals die voor degenen die betrokken 
zijn bij een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een werkgever 
luiden op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet. Na 
overleg met de Stichting van de Arbeid kan de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de in de vorige volzin bedoelde termijn verlengen. 

ARTIKEL XVII 

In de gevallen, waarin op grond van een overlijden in de periode van 
twee kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van 
inwerkingtreding van deze wet, recht bestaat op doorbetaling van het 
ouderdomspensioen en vakantie-uitkering op grond van de artikelen 15, 
eerste lid, en 22a, van de Algemene Ouderdomswet, zoals die artikelen 
luidden vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven de 
artikelen 30 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet en 36, tweede lid, 
tweede volzin, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die 
artikelen luidden vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, van 
toepassing. 

ARTIKEL XVIII 

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

6. Het eerste tot en met het derde lid blijven buiten toepassing, indien de 
verzekerde, van wie premie bij wege van aanslag wordt geheven, over het 
jaar waarover de premie verschuldigd is, in aanmerking komt voor een 
aanslag in de vermogensbelasting. 
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Het bepaalde in de vorige volzin vindt mede toepassing ten aanzien van 
de verzekerde van wie de echtgenoot in aanmerking komt voor een aanslag 
in de vermogensbelasting, terwijl de verzekerde het gehele tijdvak waarover 
premie is verschuldigd gehuwd is geweest. 

ARTIKEL XIX 

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

ARTIKEL XX 

Met betrekking tot het recht op een toeslag ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet van degenen, die in het tijdvak tot drie jaren na de inwer-
kingtreding van deze wet de 65-jarige leeftijd bereiken, wordt - onverminderd 
het bepaalde in artikel VII, tweede lid, -

A 

Artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet gelezen als volgt: 

Artikel 7a. 1. De gehuwde pensioengerechtigde, van wie de echtgenoot 
jonger is dan 65 jaar, heeft overeenkomstig de bepalingen van deze wet 
recht op een toeslag. 

2. Waar in deze wet en in de tot haar uitvoering genomen besluiten 
wordt gesproken van ouderdomspensioen wordt daaronder mede verstaan 
de in het eerste lid bedoelde toeslag, voor zover niet anders is bepaald. 

B 

Artikel 8a van de Algemene Ouderdomswet gelezen als volgt: 

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

C 

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

D 

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

Artikel 22b. 1. De bruto-vakantie-uitkering wordt zodanig vastgesteld, 
dat: 

a. de netto-vakantie-uitkering per maand van een gehuwde pensioenge-
rechtigde, aan wie een toeslag is toegekend als bedoeld in artikel 8a, gelijk 
is aan de netto-minimumvakantiebijslag per maand; 

b. de netto-vakantie-uitkering per maand van een ongehuwde pensioen-
gerechtigde gelijk is aan 70% van de in onderdeel a bedoelde netto-vakantie-
uitkering; 
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c. de netto-vakantie-uitkering per maand van een gehuwde pensioenge-
rechtigde, die geen recht heeft op een toeslag als bedoeld in artikel 7a, 
eerste lid, gelijk is aan 50% van de in onderdeel a bedoelde netto-vakantie-
uitkering. 

2. Onder de in het eerste lid, onderdeel a en c, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het zesde lid, onderdeel a en c, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting 
naar tariefgroep III met toepassing van de gele tabel voor bijzondere 
beloningen. 

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

7. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met het vijfde lid, bedraagt per 
maand: 

a. voor de gehuwde pensioengerechtigde, aan wie een toeslag is 
toegekend als bedoeld in artikel 8a, f 90,48; 

b. voor de ongehuwde pensioengerechtigde, f63,34; 
c. voor de gehuwde pensioengerechtigde, die geen recht heeft op een 

toeslag als bedoeld in artikel 7a, f45,24. 

E 

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

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

F 

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

Artikel 60a. 1. Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of 
van een werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke 
op enigerlei wijze met de aanspraken ingevolge deze wet geheel of gedeel-
telijk rekening wordt gehouden, dient met betrekking tot deze bepalingen in 
acht te worden genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling 
de aanspraken op het verschil tussen het ouderdomspensioen genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel a, het ouderdomspensioen genoemd in 
artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag bedoeld in artikel 8a, en ten 
hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f932,55 en f660,81, alsmede op de 
vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, §3, buiten beschouwing 
blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie de actieve deelneming aan de 
pensioenregeling is beëindigd, het verschil tussen het ouderdomspensioen 
genoemd, in artikel 8, zesde lid, onderdeel a, het ouderdomspensioen, 
genoemd in artikel 8, zesde lid, onderdeel b, de toeslag bedoeld in artikel 
8a, en ten hoogste onderscheidenlijk f 660,81, f932,55 en f660,81, alsmede 
de vakantie-uitkering, bedoeld in hoofdstuk III, § 3, buiten beschouwing 
blijft. 
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ARTIKEL XXI 

Onverminderd het bepaalde in artikel VII, tweede lid, en artikel XX, wordt 
met betrekking tot het recht op een toeslag ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet over tijdvakken vanaf drie jaren na de inwerkingtreding van 
deze wet, 'de echtgenoot van de pensioengerechtigde, wanneer die echtge-
noot vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 57 
jaar heeft bereikt, geacht tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar geen 
inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven te 
ontvangen. 

ARTIKEL XXII 

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

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

Slotbepalingen 

ARTIKEL XXIII 

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

ARTIKEL XXIV 

1. Deze wet treedt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, in werking 
met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande 
dat deze geen toepassing vindt met betrekking tot het recht op ouderdoms-
pensioen over vóór die dag gelegen tijdvakken. 

2. Indien en zolang haar echtgenoot de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft 
bereikt, werken ten aanzien van de gehuwde vrouw de bepalingen van de 
Algemene Ouderdomswet, zoals die wet luidt na de inwerkingtreding van 
deze wet, met betrekking tot het recht op en de hoogte van het ouderdoms-
pensioen, de toeslag en de vakantie-uitkering, terug tot 1 januari 1985. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18515, nr. 127 21 



Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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