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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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Artikel 22d. Onze Minister kan met betrekking tot het be-
paalde in deze paragraaf nadere regelen stellen. Daarbij kan 
worden afgeweken van het bepaalde in artikel 226, tweede lid. 

C. Het tweede lid van artikel 28 wordt gelezen als volgt: 
2. Indien een wijziging van het premiepercentage ingaat op 

een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, stellen Onze 
Minister en Onze Minister van Financiën voor door hen aan 
te wijzen gevallen een gemiddeld premiepercentage vast, dat 
zal gelden voor het gehele kalenderjaar of voor het door 
hen aan te wijzen kortere tijdvak, waartoe dat tijdstip behoort. 

D. Artikel 36a wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
4. Het bedrag van de uitkering is per jaar gelijk aan het 

bedrag aan ouderdomspensioen en vakantie-uitkering, waarop 
de belanghebbende krachtens deze wet per jaar recht heeft. 

2. In het vijfde lid wordt „artikelen 11 tot en met 22" ver-
vangen door: artikelen 11 tot en met 22, 22b, tweede lid, en 
22d. 

E. Artikel 40 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid, onder a, wordt na „ouderdomspensioen" 

ingevoegd: en vakantie-uitkering. 
2. In het tweede lid wordt „of ingevolge artikel 16, tweede 

lid" vervangen door: ingevolge artikel 16, tweede lid, of inge-
volge artikel 17, tweede lid, en indien het betreft een beslissing 
ingevolge artikel 22c in verbinding met artikel 15, tweede lid, 
of artikel 16, tweede lid. 

3. Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
3. Het in de vorige leden bepaalde is ten aanzien van een 

beslissing inzake herziening van het ouderdomspensioen in 
verband met het bepaalde in artikel 9, alsmede inzake het recht 
op vakantie-uitkering slechts van toepassing, indien de belang-
hebbende zulks verzoekt. 

F. In het eerste lid van artikel 41 wordt na „artikel 17, 
tweede lid" ingevoegd: , en indien het betreft een beslissing 
ingevolge artikel 22c in verbinding met artikel 15, tweede lid, 
of artikel 16, tweede lid. 

G. Na artikel 60 wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui-
dende: 

Artikel 60a. 1. Indien in een pensioentoezegging van een 
pensioenfonds of van een werkgever bepalingen zijn of worden 
opgenomen, krachtens welke op enigerlei wijze ten aanzien van 
de pensioenaanspraken ingevolge de pensioenregeling van dat 
fonds of van die werkgever met de pensioenaanspraken in-
gevolge deze wet geheel of gedeeltelijk rekening wordt ge-
houden, dient met betrekking tot deze bepalingen in acht te 
worden genomen: 

1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan de pen-
sioenregeling de aanspraken op de verhogingen van het ouder-
domspensioen ingevolge deze wet anders dan die op grond 
van artikel 9, welke tot stand zijn gekomen bij of na de inwer-
kingtreding van dit artikel, vermeerderd met de nadien daarop 
vallende verhogingen op grond van artikel 9, alsmede op de 
vakantie-uitkering, als in Hoofdstuk III, § 3, bedoeld, buiten 
beschouwing blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie de actieve deel-
neming aan de pensioenregeling is beëindigd, verhogingen van 
het ouderdomspensioen ingevolge deze wet anders dan die op 
grond van artikel 9, welke tot stand zijn gekomen bij of na de 
inwerkingtreding van dit artikel, vermeerderd met de nadien 
daarop vallende verhogingen op grond van artikel 9, alsmede 
de vakantie-uitkering, als in Hoofdstuk III, § 3, bedoeld, buiten 
beschouwing blijven. 

2. Onze Minister stelt na de inwerkingtreding van dit 
artikel en nadien bij elke verhoging van het ouderdomspensioen 
ingevolge deze wet de alsdan geldende bedragen van de in het 

vorige lid onder 1 ° en 2° bedoelde verhogingen en de vakantie-
uitkering, vast. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder 1°, 
wordt voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, onder 2°, 
3°, 4° en 5° en artikel 61, tweede lid, onder ouderdomspen-
sioen ingevolge deze wet verstaan het ouderdomspensioen ver-
minderd met de bedragen, zoals die ingevolge het vorige lid 
zijn vastgesteld. 

4. Onze Minister is bevoegd, de Sociaal-Economische Raad 
gehoord, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het eerste 
lid, onder 1° en 2°, ten aanzien van de in dat lid bedoelde 
pensioenregeling of een of meer onderdelen daarvan. 

5. Onze Minister is bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in het eerste lid onder 1° en 2°, ten aanzien van 
pensioenvoorzieningen, die op gelijkwaardige wijze zijn ge-
regeld als de pensioenvoorziening ingevolge de Pensioenwet 
1922 (Stb. 240) of ingevolge de Algemene burgerlijke pen-
sioenwet. 

Artikel II 

In de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 19 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 19. 1. Het weduwenpensioen en de tijdelijk wedu-

wenuitkering bedragen, behoudens het bepaalde in het tweede 
lid, 3888 gulden per jaar. 

2. Het weduwenpensioen van de weduwe, die recht op 
pensioen heeft op grond van het bepaalde in artikel 8, eerste 
lid, onder a, bedraagt, zolang het in die bepaling bedoelde kind 
jonger is dan 18 jaar, 5520 gulden per jaar. 

B. Artikel 20 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 20. Het wezenpensioen bedraagt: 
a. voor een kind, dat jonger is dan 10 jaar, 1236 gulden 

per jaar; 
b. voor een kind, dat 10 jaar of ouder is, 1836 gulden 

per jaar; 
c. voor een kind als bedoeld in artikel 17, tweede en derde 

lid, 2394 gulden per jaar. 

C. Na artikel 21 wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui-
dende: 

Artikel 21a. 1. Indien in een pensioentoezegging van een 
pensioenfonds of van een werkgever bepalingen zijn of worden 
opgenomen, krachtens welke op enigerlei wijze ten aanzien 
van de pensioenaanspraken ingevolge de pensioenregeling van 
dat fonds of van die werkgever 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 een 
pensioenregeling de aanspraken op de verhogingen van de uit-
keringen ingevolge deze wet anders dan die op grond van 
artikel 21, welke tot stand zijn gekomen bij of na de inwerking-
treding van dit artikel, vermeerderd met de nadien daarop 
vallende verhogingen op grond van artikel 21, alsmede op de 
vakantie-uitkering, als in Hoofdstuk III, § 5, bedoeld, buiten 
beschouwing blijven; 

2°. dat ten aanzien van degenen, voor wie een pensioen is 
ingegaan of die een recht op uitgesteld pensioen hebben ver-
kregen, verhogingen van de uitkeringen ingevolge deze wet 
anders dan die op grond van artikel 21, welke tot stand zijn 
gekomen bij of na de inwerkingtreding van dit artikel, ver-
meerderd met de nadien daarop vallende verhogingen op 
grond van artikel 21, alsmede de vakantie-uitkering, als in 
Hoofdstuk III, § 5, bedoeld, buiten beschouwing blijven. 

2. Onze Minister stelt na de inwerkingtreding van dit arti-
kel en nadien bij elke verhoging van de uitkeringen ingevolge 
deze wet de alsdan geldende bedragen van de in het vorige 



3 

lid, onder 1° en 2° bedoelde verhogingen en de vakantie-uit-
kering, vast. 

3. Onze Minister is bevoegd, de Sociaal-Economische Raad 
gehoord, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het eerste 
lid, onder 1° en 2°, ten aanzien van de in dat lid bedoelde 
pensioenregeling of een of meer onderdelen daarvan. 

4. Onze Minister is bevoegd vrijstelling te verlenen van 
het bepaalde in het eerste lid, onder 1 ° en 2° ten aanzien van 
pensioenvoorzieningen, die op gelijkwaardige wijze zijn gere-
geld als de pensioenvoorziening ingevolge de Pensioenwet 1922 
(Stb. 240) of ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet. 

D. Artikel 22 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 22. Waar in deze en in de volgende paragraaf wordt 

gesproken van pensioen, wordt daaronder verstaan het wedu-
wenpensioen, de tijdelijke weduwenuitkering, alsmede het we-
zenpensioen. 

E. Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid 

wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
2. Het bepaalde in het eerste lid vindt overeenkomstige 

toepassing ten aanzien van samenloop van vakantie-uitkering 
als bedoeld in Hoofdstuk III, § 5, van deze wet en in Hoofd-
stuk III, § 3, van de Algemene Ouderdomswet. 

2. Het tot derde lid vernummerde tweede lid wordt ge-
lezen als volgt: 

3. Onze Minister kan ten aanzien van het bepaalde in de 
vorige leden nadere regelen stellen. 

F. Aan Hoofdstuk III wordt een nieuwe paragraaf toege-
voegd, luidende: 

§ 5. Vakantie-uitkering 
Artikel 37a. Degene, die recht heeft op pensioen, heeft 

recht op vakantie-uitkering. 
Artikel 37b. 1. De vakantie-uitkering bedraagt 6 pet. van 

het bedrag aan pensioen, 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 37c. 1. Indien artikel 17, tweede lid, onder 1°, is 
toegepast, wordt onder het bedrag aan pensioen als bedoeld in 
artikel 376, eerste lid, verstaan het bedrag van het wezen-
pensioen, nadat artikel 17, tweede lid, onder 1°, toepassing 
heeft gevonden. 

2. Onze Minister kan nadere regelen stellen ter berekening 
van de vakantie-uitkering van degene, wiens pensioen met toe-
passing van het bepaalde krachtens artikel 30a is verminderd 
en die naast de uitkering ingevolge de wetgeving van een andere 
Mogendheid eveneens recht heeft op een vakantie-uitkering in-
gevolge die wetgeving. 

Artikel 37d. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 49 vindt overeenkomstige toe-
passing ten aanzien van de vakantie-uitkering, voor zover bij 
of krachtens deze paragraaf niet anders is bepaald. 

Artikel 37e. Onze Minister kan met betrekking tot het be-
paalde in deze paragraaf nadere regelen stellen. 

Daarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in 
artikel 37b, tweede lid. 

G. Het tweede lid van artikel 42 wordt gelezen als volgt: 
2. Indien een wijziging van het premiepercentage ingaat op 

een ander tijdstip cian met ingang van 1 januari, stellen Onze 
Minister en Onze Minister van Financiën voor door hen aan te 
wijzen gevallen een gemiddeld premiepercentage vast, dat zal 
gelden voor het gehele kalenderjaar of voor het door hen aan 
te wijzen kortere tijdvak waartoe dat tijdstip behoort. 

H. Artikel 52 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt „de uitbetaling van pensioen of 

tijdelijke weduwenuitkering" vervangen door: de uitbetaling 
van pensioen, tijdelijke weduwenuitkering of vakantie-uitkering. 

2. In het tweede lid wordt na „artikel 29" ingevoegd: , en 
indien het betreft een beslissing ingevolge artikel 37d in ver-
binding met artikel 29. 

3. Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
3. Het in de vorige leden bepaalde is ten aanzien van een 

beslissing inzake herziening van het pensioen of de tijdelijke 
weduwenuitkering in verband met het bepaalde in artikel 21, 
alsmede inzake het recht op vakantie-uitkering slechts van toe-
passing, indien de belanghebbende zulks verzoekt. 

I. In het eerste lid van artikel 53 wordt na „artikel 29" 
ingevoegd: , en indien het betreft een beslissing ingevolge ar-
tikel 37d in verbinding met artikel 29. 

Artikel III 
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aan-

gebracht: 
A. In artikel 20, eerste lid, wordt „f 10395" vervangen 

door: f10557. 
B. Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede en het derde lid wordt „f 5670" vervangen 

door: f 5832. 
2. In het derde en het vierde lid wordt „f 6680" vervangen 

door: f6842. 
3. In het vierde en het vijfde lid wordt „f 8538" vervangen 

door: f 8700. 

Artikel IV 

In de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Voor artikel 46a wordt het cijfer „1" geplaatst, waar-
na aan dat artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid 
wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering onderscheidenlijk 
wezenpensioen tevens verstaan de vakantie-uitkering, waarop 
uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitkering onderschei-
denlijk dat wezenpensioen recht bestaat, voor zover die vakan-
tie-uitkeringen over dezelfde perioden zijn berekend. 

B. Voor artikel 466 wordt het cijfer „1" geplaatst, waarna 
aan dat artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid 
wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering onderscheidenlijk 
ouderdomspensioen tevens verstaan de vakantie-uitkering, waar-
op uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitkering onder-
schcidenlijk dat ouderdomspensioen recht bestaat, voor zover 
die vakantie-uitkeringen over dezelfde perioden zijn berekend. 

C. Aan artikel 57 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
5. Voor de toepassing van het bepaalde in het derde en 

het vierde lid wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering 
onderscheidenlijk pensioen tevens verstaan de vakantie-uit-
kering, welke uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring onderscheidenlijk dat pensioen is verleend. 

D. Artikel 59b wordt gelezen als volgt: 
Artikel 59b. 1. De vakantie-uitkering bedraagt 6 pet. van 

het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarop recht 
bestond in de periode van twaalf maanden, voorafgaande aan 
de maand mei. 

2. Indien artikel 44, 45 of 46 is toegepast, wordt onder het. 
bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in het 
vorige lid verstaan het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuic-
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kering, nadat een van de genoemde artikelen toepassing heeft 
gevonden. 

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

E. Artikel 59c vervalt. 

F. Artikel 59cbi.i wordt vernummerd tot artikel 59c en 
wordt gelezen als volgt: 

Artikel 59c. Onze Minister kan - gehoord de Sociale Ver-
zekeringsraad - nadere regelen stellen ter berekening van de 
vakantie-uitkering van degene, wiens arbeidsongeschiktheids-
uitkering met toepassing van het bepaalde krachtens artikel 52 
niet of niet ten volle wordt uitbetaald en die naast de uitkering 
ingevolge de wetgeving van een andere Mogendheid eveneens 
recht heeft op een vakantie-uitkering ingevolge die wetgeving. 

G. Artikel 59d wordt gelezen als volgt: 
Artikel 59d. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 50, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 73 en 80 vindt overeenkomstige toe-
passing ten aanzien van de vakantie-uitkering voor zover bij 
of krachtens deze paragraaf niet anders is bepaald. 

H. Artikel 87 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid, onder a, wordt gelezen als volgt: 
a. verband houdt met het recht op en de uitbetaling van 

arbeidsongeschiktheidsuitkering en vakantie-uitkering, met dien 
verstande, dat schriftelijke kennisgeving van een beslissing in-
zake herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in 
verband met het bepaalde in artikel 15, alsmede inzake het 
recht op vakantie-uitkering slechts plaatsvindt, indien de be-
langhebbende zulks verzoekt;. 

2. In het derde lid wordt na „artikel 53, onder b" inge-
voegd: , en indien het betreft een beslissing ingevolge artikel 
59d in verbinding met artikel 53, onder b. 

1. In het eerste lid van artikel 88 wordt na „artikel 53, onder 
b" ingevoegd: , en indien het betreft een beslissing ingevolge 
artikel 59d in verbinding met artikel 53, onder b. 

Artikel V 
In de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Onder vernummering van het tweede lid van artikel 6 

tot derde lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt onder 

arbeidsongeschiktheidsuitkering mede verstaan de vakantie-uit-
kering als bedoeld in Hoofdstuk II, § 2a, van de Wet. 

B. Het derde lid van artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid 

wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering onderscheidenlijk 
weduwenpensioen tevens verstaan de vakantie-uitkering, waar-
op uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitkering onder-
scheiden] ijk dat weduwenpensioen recht bestaat, voor zover 
die vakantie-uitkeringen over dezelfde perioden zijn berekend. 

C. Het derde lid van artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
3. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige leden 

wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering onderscheidenlijk 
pensioen als bedoeld in artikel 7 tevens verstaan de vakantie-
uitkering, welke uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuit-
kering onderscheidenlijk dat pensioen is verleend. 

Artikel VI 
In de Wet op de noodwachten wordt de volgende wijziging 

aangebracht: 
Het twaalfde lid van artikel 53 wordt gelezen: 
12. Voor de toepassing van dit artikel wordt: 
a. een verhoging, gegrond op de artikelen 45 en 46, niet 

medegerekend; 

b. onder arbeidsongeschiktheidsuitkering mede verstaan de 
vakantie-uitkering als bedoeld in hoofdstuk II, 2a, van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Artikel VII 
Het derde lid van artikel 24 van de Algemene Kinderbijslag-

wet wordt vervangen door: 
3. Indien een wijziging van het premiepercentage ingaat op 

een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, stellen Onze 
Minister en Onze Minister van Financiën voor door hen aan 
te wijzen gevallen een gemiddeld premiepercentage vast dat zal 
gelden voor het gehele kalenderjaar of voor het door hen aan 
te wijzen kortere tijdvak waartoe dat tijdstip behoort. 

Artikel Vin 
Het tweede lid van artikel 29 van de Algemene Wet Bijzon-

dere Ziektekosten wordt vervangen door: 
2. Indien een wijziging van een premiepercentage ingaat op 

een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, stellen Onze 
Minister en Onze Minister van Financiën voor door hen aan 
te wijzen gevallen een gemiddeld premiepercentage vast dat zal 
gelden voor het gehele kalenderjaar of voor het door hen 
aan te wijzen kortere tijdvak waartoe dat tijdstip behoort. 

Artikel IX 
Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 15, eerste 

lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt met een herziening 
van het ouderdomspensioen in verband met het bepaalde in 
artikel 9 van die wet gelijkgesteld de verhoging van dat pen-
sioen als gevolg van het bepaalde in artikel I, onder A, van 
deze wet. 

Artikel X 
Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 5 van de 

wet van 9 april 1959 (Stb. 140), houdende een interimregeling 
inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen 
ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten 
en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op 
die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens de 
Invaliditeitswet, wordt met een verhoging ingevolge artikel 21 
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet van het pensioen 
of de tijdelijke weduwenuitkering gelijkgesteld de verhoging 
van dat pensioen of die tijdelijke weduwenuitkering als gevolg 
van het bepaalde in artikel II, onder A en B, van deze wet. 

Artikel XI 
Voor de toepassing van de bepalingen in Hoofdstuk J, § 2, 

van de Algemene burgerlijke pensioenwet, alsmede voor de 
toepassing van bepalingen van gelijke of overeenkomstige 
strekking in andere wetten, maakt de vakantie-uitkering, 
waarop aanspraak bestaat krachtens de Algemene Ouderdoms-
wet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet, deel uit van 
het algemeen oudersdomspensioen, het algemeen weduwen-
pensioen, de tijdelijke weduwenuitkering en het algemeen 
wezenpensioen. 

Artikel XII 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 22b, eerste lid, 

van de Algemene Ouderdomswet en artikel 7>lb, eerste lid, van 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet bedraagt de vakantie-
uitkering over de periode van twaalf maanden voorafgaande 
aan de maand mei 1970 3 pet. van het bedrag, waarop in die 
periode recht op ouderdomspensioen ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet onderscheidenlijk recht op pensioen of tijde-
lijke weduwenuitkering ingevolge de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet bestond. 



5 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 22b, tweede lid, 

van de Algemene Ouderdomswet en artikel 31b, tweede lid, 
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet vindt, behoudens 
in de door Onze Minister aan te wijzen gevallen, de uitbetaling 
van de vakantie-uitkering over de in het vorige lid genoemde 
periode plaats in de maand september 1970. 

Artikel XIII 
Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt 

door Onze Minister geregeld. 

Artikel XIV 
1. Behoudens het bepaalde in de volgende leden treedt deze 

wet in werking met ingang van de dag na de datum van uit-
gifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst en werkt 
terug tot 1 januari 1970. 

2. De artikelen I, onder B, D, E en F, II, onder D, E, F, 
H en I, IV, V, VI, XI en XII treden in werking met ingang 
van 1 mei 1970. 

3. In de gevallen, waarin het ouderdomspensioen ingevolge 
de Algemene Ouderdomswet van een gehuwde man of een ge-
huwde vrouw wegens overlijden is beëindigd vóór 1 mei 1970 
en de langstlevende der echtgenoten over de maand mei 1970 
recht heeft op ouderdomspensioen ingevolge genoemde wet of 
op weduwenpensioen dan wel tijdelijke weduwenuitkering in-
gevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet, werken, in af-
wijking van het bepaalde in de vorige leden en voor zoveel 
nodig in afwijking van Hoofdstuk III, § 3, van eerstgenoemde 
wet, de bepalingen van artikel I, onder B en D terug tot 1 mei 
1969. 

4. In de gevallen, waarin het weduwenpensioen ingevolge 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet is beëindigd vóór 1 mei 
1970 en de belanghebbende over de maand mei 1970 recht 
heeft op ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouder-
domswet werken, in afwijking van het bepaalde in het eerste 
en het tweede lid en voor zoveel nodig in afwijking van Hoofd-
stuk III, § 5, van eerstgenoemde wet, de bepalingen van ar-
tikel II, onder D, E en F terug tot 1 mei 1969. 

5. Aan het bepaalde in het derde en het vierde lid kan over 
perioden, liggende voor 1 mei 1969 geen recht op vakantie-
uitkering worden ontleend. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 


