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Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Ziekenfondswet, 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enige 
andere wetten (verhoging pensioen- en uitkeringsbedragen 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, invoering van een vakantie-
uitkering in die wetten alsmede verhoging inkomens-
grenzen ziekenfondsverzekering bejaarden) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Ziekenfondswet, de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enige andere 
wetten (verhoging pensioen- en uitkeringsbedragen ingevolge 
de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet, invoering van een vakantieuitkering in die wetten 
alsmede verhoging inkomensgrenzen ziekenfondsverzekering 
bejaarden). 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Montreal, 11 maart 1970. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 de pensioen- en uitkeringsbedragen ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet te 
verhogen, de in de Ziekenfondswet opgenomen inkomensgrenzen 
van de ziekenfondsverzekering voor bejaarden in verband daar-
mede op te trekken, voorts in de beide eerstgenoemde wetten 
een regeling op te nemen inzake vakantie-uitkering en de des-
betreffende regeling in de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering daaraan aan te passen en overigens nog wijziging 
te brengen in enige andere wetten; 

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 worden de volgende wijzi-

gingen aangebracht: 
A. Het eerste en het tweede lid van artikel 8 worden ge-

lezen als volgt: 
1. Het ouderdomspensioen bedraagt, behoudens het overi-

gens in dit artikel bepaalde, 3888 gulden per jaar. 
2. Het ouderdomspensioen van de gehuwde man en dat van 

de gehuwde vrouw, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, 
bedraagt 5520 gulden per jaar. 

B. Aan Hoofdstuk III wordt een nieuwe paragraaf toe-
gevoegd, luidende: 

§ 3. Vakantie-uitkering 
Artikel 22a. 1. Degene, die recht heeft op ouderdomspen-

sioen, heeft recht op vakantie-uitkering. 
2. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder 

degene, die recht heeft op ouderdomspensioen, mede verstaan 
degene, aan wie op grond van artikel 15, eerste lid, ouderdoms-
pensioen wordt uitbetaald. 

Artikel 22b. 1. De vakantie-uitkering bedraagt 6 pet. van 
het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht bestond in de 
periode van twaalf maanden, voorafgaande aan de maand mei. 

2. De uitbetaling van de vakantie-uitkering vindt eenmaal 
per jaar ambtshalve plaats in de maand mei. 

Artikel 22c. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 37 vindt overeenkomstige toe-
passing ten aanzien van de vakantie-uitkering, voor zover bij 
of krachtens deze paragraaf niet anders is bepaald. 

i) Herdruk in verband met een aantal misstellingen. 
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