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EINDVERSLAG van de vaste Commissie voor Sociale Zaken 
omtrent het ontwerp van Wet tot nadere wijziging van de 
Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en We-
zenwet, de Ziekenfondswet, de Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en enige andere wetten (verhoging pen-
sioen- en uitkeringsbedragen ingevolge de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet, invoering van een vakantieuitkering in 
die wetten alsmede verhoging inkomensgrenzen ziekenfonds-
verzekering bejaarden). 

Een zeer groot aantal leden gaf te kennen zich in dit verslag 
te willen onthouden van het maken van opmerkingen. Wel be-
hielden zij zich voor bij de openbare beraadslaging in te 
gaan op verschillende met dit wetsontwerp samenhangende 
onderwerpen. 

Verscheidene leden, bij wie enige leden zich aansloten, die 
hun grote instemming met het onderhavige wetsontwerp be-
tuigden, stelden zich voor bij de openbare beraadslaging aan-
dacht te schenken aan de bepaling van de prioriteiten bij de 
verdere ontwikkeling van de sociale verzekering in aansluiting 
bij het advies van de Sociaal-Economische Raad over de 
programmering van de sociale verzekering op middellange 
termijn. 

Sommige leden vroegen, of de Minister een globale prognose 
kan geven van de verhoging van de premie voor de A.O.W. 
bijv. over de eerstkomende 5 of 10 jaren, als gevolg van de 
„vergrijzing" van de bevolking. 

Geldt ook in andere lid-staten van de E.G. een ouderdoms-
uitkering, onafhankelijk van het uit anderen hoofde verkregen 
inkomen? 

Hebben de Minister adviezen bereikt ter zake van de aan-
passing van de premiepercentages voor de A.K.W. en 
A.W.B.Z.? 

Kan de Minister enige indicatie geven op welke termijn het 
antwoord van de S.E.R. op de adviesaanvrage van 20 november 
1967 tegemoet kan worden gezien? Kan de Regering gezien de 
sterk stijgende premielast niet beter zelf de keuze bepalen? 

Vertrouwende, dat de Minister bereid zal zijn op het voren-
staande vóór de openbare beraadslaging over dit wetsontwerp 
schriftelijk bescheid te geven, acht de Commissie die beraad-
slaging voldoende voorbereid. 

Vastgesteld 23 juni 1970. 
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