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NOTA N.A.V. HET EINDVERSLAG van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken omtrent het ontwerp van wet 
tot nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Ziekenfonds-
wet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
enige andere wetten (verhoging pensioen- en uitkerings-
bedragen ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, invoering van een 
vakantieuitkering in die wetten alsmede verhoging in-
komensgrenzen ziekenfondsverzekering bejaarden). (In-
gezonden 2 juli 1970.) 

De ondergetekende nam er nota van, dat een zeer groot 
aantal leden te kennen gaf zich in dit verslag te willen ont-
houden van het maken van opmerkingen, doch zich wel voor-
behielden bij de openbare beraadslaging in te gaan op ver-
schillende met dit wetsontwerp samenhangende onderwerpen. 

Het verheugt de ondergetekende zeer, dat verscheidene leden, 
bij wie enige leden zich aansloten, hun grote instemming met het 
onderhavige wetsontwerp betuigden. Hij heeft er kennis van 
genomen, dat de hier aan het woord zijnde leden zich voor-
stelden bij de openbare beraadslaging aandacht 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. 

In verband met de vraag van sommige leden om een globale 
prognose van de verhoging van de premie voor de A.O.W. 
over de eerstkomende 5 of 10 jaar als gevolg van de „ver-
grijzing" van de bevolking, is in het navolgende overzicht een 
raming gegeven van het verloop van het premiepercentage van 
de A.O.W. over de jaren 1971 t/m 1975. De raming van dit 
psreentage is gebaseerd op een ongewijzigd beleid. De uit dit 
overzicht blijkende premiestijging is dan ook uitsluitend toe te 
schrijven aan het vergrijzingseffect. 

Geraamde ontwikkeling premiepercentage A.O.W., 
1971 t/m 1975 

1971 1972 1973 1974 1975 
9,9 10 10,1 10,3 10,4 
Vervolgens stelden de hier aan het woord zijnde leden de 

vraag of ook in andere lid-staten van de E.E.G. een ouderdoms-
uitkering geldt, onafhankelijk van het uit anderen hoofde ver-
kregen inkomen. 

De ondergetekende moge naar aanleiding hiervan het voI-
gende opmerken. 

In het algemeen is ook in de andere lid-staten van de E.E.G. 
het recht op een ouderdomsuitkering niet afhankelijk van uit 
anderen hoofde verkregen inkomsten. Alleen de Belgische wet-
geving stelt het genot van het ouderdomspensioen afhankelijk 
van de voorwaarde, dat de gerechtigde elke beroepsarbeid moet 
hebben gestaakt. Inkomsten uit arbeid van beperkte omvang 
zijn evenwel toegelaten. 
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Voorts is in verschillende wettelijke regelingen (bijv. die van 
Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland) een vervroegd 
ouderdomspensioen voorzien. Het genot van dit pensioen is af-
hankelijk van de voorwaarde, dat geen loon meer ontvangen 
wordt. 

Naar aanleiding van de vraag of de ondergetekende adviezen 
hebben bereikt ter zake van de aanpassing van de premieper-
centages voor de A.K.W. en A.W.B.Z. moge hij opmerken, dat 
volgens wettelijk voorschrift het premiepercentage voor de 
A.K.W. wordt vastgesteld door de Sociale Verzekeringsbank 
onder goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, gehoord de Sociale Verzekeringsraad. Indien 
de bedoelde Minister zijn goedkeuring onthoudt aan het door 
de Sociale Verzekeringsbank vastgestelde premiepercentage, 
stelt hij zelf het premiepercentage vast. 

Zoals moge blijken uit bijlage C bij de beschikking van de 
ondergetekende van 21 mei jl. (Stcrt. van 4 juni 1970, nr. 104) 
heeft de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 27 februari 
1970 het premiepercentage van de A.K.W. voor de periode 
van 1 juli 1970 tot en met 31 december 1970 vastgesteld op 
17,4. 

De Sociale Verzekeringsraad die ter zake werd gehoord, 
heeft geadviseerd bedoeld percentage op 17,5 te stellen. 

Anders dan het premiepercentage voor de A.K.W. wordt het 
premiepercentage voor de A.W.B.Z. ingevolge wettelijke voor-
schrift vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. Ten aanzien van laatstbedoeld premiepercen-
tage, dat voor het jaar 1970 bij de beschikking van de onder-
getekende en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid van 10 oktober 1969 (Stcrt. van 17 oktober 
1969, nr. 202) werd vastgesteld op 11,3 en per 1 juli 1970 niet 
is gewijzigd, heeft de ondergetekende geen advies bereikt. 

Het is de ondergetekende niet mogelijk enige indicatie te 
geven ten aanzien van de termijn waarop het antwoord van de 
S.E.R. op de adviesaanvrage van 20 november 1967 tegemoet 
kan worden gezien. De vraag of de Regering, gezien de sterk 
stijgende premielast niet beter zelf de keuze kan bepalen meent 
de ondergetekende ontkennend te moeten beantwoorden. Zoals 
bekend is het gehele pensioenvraagstuk thans in studie. De 
resultaten van het beraad ter zake in de Stichting van de 
Arbeid zullen uiteraard aan de S.E.R. worden voorgelegd. 
Daarnaast heeft de S.E.R., die overigens blijkens zijn eerste 
advies over de programmering van de sociale verzekering op 
middellange termijn aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor anderen dan loontrekkenden hoge prioriteit toekent, in 
bedoeld advies - naar de mening van de ondergetekende be-
grijpelijk - de wens uitgesproken zijn oordeel te kunnen geven 
over de structuur van de wettelijke verzekeringen egen arbeids-
ongeschiktheid. 

Voorts blijkt uit meergenoemd advies, dat het beraad in de 
S.E.R. met betrekking tot het beleid ten aanzien van de kinder-
bijslagen nog niet is afgesloten en dat de raad bij zijn oordeels-
vorming ter zake tevens aandacht zal besteden aan de in het 
rapport van de Commissie Premiedruk Sociale Verzekeringen 
ten aanzien van de kinderbijslagen gedane aanbevelingen. 

Gezien het vorenstaande is naar de mening van de onder-
getekende de tijd nog niet gekomen, waarop de Regering een 
keuze zou moeten doen. Het gaat hier om zeer belangrijke 
zaken, waarbij het bedrijfsleven ten nauwste betrokken is. Een 
keuze kan naar het oordeel van de ondergetekende dan ook 
bezwaarlijk worden gedaan vóór en aleer het bedrijfsleven zich 
ter zake heeft uitgesproken. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


