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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) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Algemeen 
1. Voor een algemene beschouwing ter toelichting van het 

onderhavige wetsontwerp zou de ondergetekende zijn advies-
aanvrage dd. 20 november 1967 aan de Sociaal-Economische 
Raad inzake de programmering van de sociale verzekering tot 
uitgangspunt willen nemen. 

De strekking van deze adviesaanvrage was immers de S.E.R., 
gezien de toegenomen lasten in de voorafgaande jaren, de nog 
levende wensen en de economische mogelijkheden, de vraag 
voor te leggen welke belangrijke doeleinden op het terrein van 
de sociale verzekering op langere termijn nog waren na te 
streven en welke volgorde in prioriteit bij de verwezenlijking 
van die doeleinden in acht ware te nemen. Daarbij heeft de 
ondergetekende niet nagelaten erop te wijzen, dat ook onder 
ogen zou moeten worden gezien of het voorbereiden van 
nieuwe maatregelen niet gepaard zou dienen te gaan met be-
perking van bestaande voorzieningen. 

De ondergetekende zou in dit verband nog in herinnering 
willen brengen, dat hij in die adviesaanvrage als maatregelen 
welke de S.E.R. o.a. in zijn beraad zou kunnen betrekken, heeft 
genoemd: 

a. een beperkte autonome verhoging van de A.O.W.- en de 
A.W.W.-pensiocnen; 

b. een vakantie-uitkering in de A.O.W. en de A.W.W.; 
c. een verbetering van de particuliere pensioenen; 
d. een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor anderen dan 

loontrekkenden; 
e. een geleidelijke afschaffing van de kinderbijslag voor het 

eerste kind; 
ƒ. een eventuele uitbreiding van de Algemene Kinderbijslag-

wet tot het tweede kind. 
Hoewel de S.E.R. nog niet aan een eindstadium van zijn 

advies toe is — en de ondergetekende heeft daar begrip voor; 
het gaat hier immers om een uiterst belangrijk en omvangrijk 
vraagstuk - verheugt het hem te kunnen mededelen, dat naar 
het zich laat aanzien, een eerste advies - ook wel interim-
advies genoemd — hem binnenkort zal bereiken. 

Naar te verwachten valt zal in dit eerste advies de S.E.R. 
als verlangen van de hoogste prioriteit aanmerken, de aanzet 
- in de vorm van structurele verhogingen van de A.O.W.- en 
de A.W.W.-uitkeringen - om te komen tot verbetering van de 
pensioenvoorzieningen. 

Daarmede in overeenstemming is een brief d.d. 26 november 
1969, welke de ondergetekende ontving van de Stichting van 
de Arbeid, waarbij deze hem een nota deed toekomen inzake 
het pensioenvraagstuk. In die brief en in die nota bepleit de 
Stichting van de Arbeid als maatregelen op korte termijn ter 
verbetering van het pensioeninkomen de invoering van een 
structurele verhoging van de A.O.W.- en de A.W.W.-pensioenen 
per 1 januari 1970 van 3 pet., de invoering van een vakantie-
toeslag van 3 pet. (uit te betalen in september 1970) en een 
verdere verhoging van de vakantie-toeslag in 1971 tot 6 pet.), 
bij voorkeur uit te betalen op een eerdere datum dan 1 juli 
1971. 

Dat deze voorstellen van de Stichting van de Arbeid geens-
zins inbreuk maken op de zienswijze, welke de S.E.R. bezig is 
te ontwikkelen ten aanzien van de afweging van prioriteiten, 
blijkt voorts duidelijk uit het antwoord van de S.E.R. op de 
adviesaanvrage, welke de ondergetekende aan de S.E.R. tussen-
tijds deed uitgaan naar aanleiding van genoemde voorstellen 
van de Stichting van de Arbeid. 

Weliswaar neemt de S.E.R. in zijn desbetreffende op 2 de-
cember 1969 vastgestelde advies op één onderdeel, nl. de 
tweede tranche van de vakantie-uitkering in 1971, een wat 
genuanceerder standpunt in dan de Stichting van de Arbeid, 
als geheel genomen stelt de S.E.R. zich toch achter het voorstel 
van de Stichting, ongetwijfeld daarmede handelende in over-
eenstemming met het nog te verwachten eerste deel van het 
programmeringsadvies. 

De ondergetekende wil niet nalaten zijn bijzondere voldoe-
ning uit te spreken over de verkregen suggesties en adviezen 
van de Stichting van de Arbeid en de S.E.R. 

Het verheugt hem bijzonder dat het bedrijfsleven de oplos-
sing van dit probleem als zeer dringend heeft aangemerkt en 
bereid is zich de nodige inspanning te getroosten om inderdaad 
tot een oplossing van dit belangrijke maatschappelijke vraag-
stuk te geraken. 

2. Alvorens nader in te gaan op de betekenis van dit wets-
ontwerp als een begin van een oplossing van het gehele pen-
sioenvraagstuk en op een aantal aspecten van het pensioen-
vraagstuk als zodanig, zou de ondergetekende een aantal 
opmerkingen willen maken met betrekking tot de - ook aan 
de S.E.R. gevraagde - afweging van prioriteiten. Wellicht zou 
de tot dusver plaats gehad hebbende gang van zaken de indruk 
kunnen wekken, dat deze afweging van prioriteiten nauwelijks 
tot haar recht gekomen is nu de onderhavige wetswijziging 
wordt voorgesteld, zonder dat het eind-advies van de S.E.R. 
inzake de programmering voorhanden is. 

Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van de begroting van het Departement van 
de ondergetekende voor 1970 zijn van verschillende zijden 
van die Kamer dienaangaande opmerkingen gemaakt. Deze 
resulteerden in de vraag hoe de Regering haar beslissing inzake 
de structurele verhoging van de A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen 
en de invoering van een vakantie-uitkering in het kader van 
die wetten heeft kunnen nemen, zonder dat zij beschikte over 
een S.E.R.-advies betreffende een inventarisatie van de deside-
rata op het terrein van de sociale verzekering, de prioriteiten-
keuze die bij de verwezenlijking van die verlangens zou moe-
ten worden gedaan alsmede de eventuele beperkingen, die in 
bestaande voorzieningen zouden moeten worden aangebracht. 

Hoewel de ondergetekende deze vraagstelling wel kan be-
grijpen, is het naar zijn mening evenwel niet juist te stellen 
dat een afgewogen prioriteitenkeuze - al heeft de S.E.R. nog 
geen advies inzake de programmering uitgebracht - geheel zou 
ontbreken. Naar zijn mening heeft de S.E.R., zich er uiteraard 
van bewust zijnde, dat niet alle desiderata tegelijkertijd kunnen 
worden gerealiseerd, in zijn advies van 2 december 1969 dui-
delijk het standpunt ingenomen, dat aan de optrekking van de 
A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen en de invoering van een 
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vakantie-uitkering in het kader van die wetten de hoogste 
prioriteit moet worden gegeven. 

Ofschoon de ondergeiekende niet uit het oog verliest, dat er 
nog meer wensen leven op het terrein van de sociale verze-
kering, die eveneens van dringende aard zijn - hij denkt hierbij 
met name aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
anderen dan loontrekkenden - acht hij deze keuze van de 
S.E.R. begrijpelijk. 

De bedoelde structurele verhogingen hebben immers ten 
doel een eerste stap te zetten op de weg tot verbetering van 
de pensioenen. Deze eerste stap is naar de mening van de 
ondergetekende ten volle gerechtvaardigd, omdat de volledige 
oplossing van het pensioenvraagstuk niet dan na een aantal 
jaren zal kunnen worden bereikt en vooral omdat hier sprake 
is van periculum in mora. Uitstel van de aanpak van het 
pensioenvraagstuk is daarom bedenkelijk, omdat naar mate 
langer wordt gewacht de oplossing moeilijker wordt en boven-
dien de groep van bejaarden die in financiële moeilijkheden 
zullen komen in de toekomst zal toenemen. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt, zou de ondergetekende 
het S.E.R.-advies van 2 december 1969 dan ook in hoofdlijn 
willen volgen. Op een punt zou hij evenwel van het advies van 
de S.E.R. willen afwijken. Van de voorstellen van de Stichting 
van de Arbeid, nl. de pensioenen ingevolge de A.O.W. en 
A.W.W. per 1 januari 1970 met 3 pet. structureel te verhogen; 
in 1970 een vakantie-uitkering op die pensioenen te verlenen 
van 3 pet.; deze 3 pct.-vakantie-uitkering in 1971 op te trek-
ken tot 6 pet., geeft de S.E.R. in overweging alleen de eerste 
twee maatregelen zonder voorbehoud te bevorderen. De tweede 
tranche van de vakantie-uitkering zou de S.E.R. - blijkens zijn 
advies - wel in het wetsontwerp willen zien neergelegd, doch 
daarbij zou moeten worden bepaald, dat de datum van invoe-
ring nader bij algemene maatregel van bestuur, de S.E.R. 
gehoord, wordt vastgesteld. 

Met betrekking tot zijn voorstel om in dit opzicht af te 
wijken van het S.E.R.«advies en aansluiting te zoeken bij het 
voorstel van de Stichting van de Arbeid zou de ondergetekende 
willen opmerken, dat, wanneer eenmaal in een wettelijke rege-
ling de volledige vakantie-uitkering wordt geregeld, het uit een 
oogpunt van een in het algemeen toch wenselijke zekerheid 
ten aanzien van toekomstig beleid, de voorkeur verdient deze 
regeling volledig af te ronden. Ook met het oog op de kosten, 
welke aan het hierbedoelde onderdeel van het wetsvoorstel ver-
bonden zijn, is het wenselijk, dat daaromtrent van te voren dui-
delijkheid en zekerheid bestaat. 

Een en ander impliceert, dat het naar de mening van de 
ondergetekende aanbeveling verdient, dat ook de datum van 
inwerkingtreding van de tweede tranche van de vakantie-uit-
kering thans reeds wordt vastgelegd. 

In het onderhavige wetsontwerp wordt derhalve voorgesteld 
om de A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen per 1 januari 1970 met 
3 pet. structureel te verhogen en in het kader van die wetten 
een vakantie-uitkering in te voeren van 3 pet. in 1970, met een 
verhoging tot 6 pet. in 1971. 

Als gevolg van deze structurele verhoging zullen de uitke-
ringsbedragen per jaar vanaf 1 januari 1970 als volgt worden 
verhoogd: 

A.O.W. 
voor ongehuwde bejaarden van ƒ 3774 tot ƒ 3888 
voor gehuwde bejaarden van 5358 tot 5520 

A.W.W. 
voor weduwen zonder kinderen . . . . van 3774 tot 3888 
voor weduwen met kinderen van 5358 tot 5520 
voor wezen tot 10 jaar van 1200 tot 1236 
voor wezen van 10 tot 16 jaar . . . . van 1782 tot 1836 
voor wezen van 16 tot 27 jaar . . . . van 2322 tot 2394 

3. Gezien de aan deze structurele verhogingen verbonden 
premiestijging - op deze stijging wordt nader in deze memorie 
teruggekomen - zou men de vraag kunnen stellen, of het niet 
wenselijk zou zijn deze lastenverzwaring enigermate te compen-

seren door het treffen van beperkende maatregelen ten aanzien 
van bestaande voorzieningen. Zoals reeds eerder is opgemerkt, 
heeft de ondergetekende in zijn adviesaanvrage inzake de pro-
grammering van de sociale verzekering aan de S.E.R. ook voor 
dit punt met name de aandacht gevraagd. 

Nu evenwel de S.E.R. in zijn advies van 2 december 1969 
geen suggesties ter zake heeft gedaan, komt het de onderge-
tekende juister voor om, waar het hier om zaken van ingrij-
pende aard gaat, in deze het advies van de S.E.R. af te wachten. 

4. Terugkomende op het pensioenvraagstuk ten aanzien 
waarvan het onderhavige wetsontwerp beoogt een eerste aan-
zet tot de oplossing ervan te geven, zou de ondergetekende 
willen beginnen met de hoop uit te spreken, dat het bedrijfs-
leven er in zal slagen binnen afzienbare tijd tot overeenstem-
ming te komen met betrekking tot een uitwerking van de grond-
slagen, op basis waarvan naar de uiteindelijke oplossing van dit 
vraagstuk kan worden gestreefd. 

In de nota, welke de stichting hem bij de reeds eerder ge-
noemde brief van 26 november 1969 deed toekomen, treft de 
ondergetekende vele punten aan welke niet alleen zijn bijzon-
dere belangstelling hebben, doch hem bovendien bepaald aan-
spreken. 

Met name acht hij het van groot belang, dat zowel van werk-
gevers- als van werknemerszijde de vinger wordt gelegd bij 
een aantal hoofdpunten van beleid, welke de ondergetekende 
hierna in het kort aan de orde zou willen stellen. Dat betreft 
in de eerste plaats de overweging, dat ondanks de groei van het 
aantal pensioenfondsen, er toch nog steeds een aantal werk-
nemers bestaat, dat generlei aanvullende (d.w.z. aanvullend op 
het A.O.W.-pensioen) pensioenregeling kent. In direct verband 
hiemede zou de ondergetekende willen opmerken, dat hierbij 
ook onderkend moet worden, dat er voorts nog een groot aantal 
werknemers bestaat, wier aanvullend pensioen nog steeds van 
niet al te grote betekenis is te achten. De ondergetekende wil 
niet onvermeld laten, dat er zowel bij de ondernemingsgewijze 
als bij de bedrijfstaksgewijze pensioenvoorzieningen enkele heel 
goede pensioenregelingen voorkomen, welke tezamen met de 
uitkeringen ingevolge de A.O.W., de werknemer uitzicht bieden 
op een redelijke oudedagsvoorziening. Daartegenover staat ech-
ter, dat over de gehele linie genomen - uitzonderingen daar-
gelaten — de pensioenvoorzieningen in het particuliere bedrijfs-
leven verbetering behoeven. Aan de hand van beschikbare ge-
gevens is nl. gebleken, dat vele werknemers slechts recht hebben 
op een aanvullend ouderdomspensioen liggende tussen f 200 en 
f 800 per jaar. Dit geeft naar de mening van de ondergetekende 
voldoende aan, dat hier een vraagstuk ligt, dat duidelijk om een 
oplossing vraagt. 

Vervolgens zou de ondergetekende er de aandacht op willen 
vestigen, dat de bovengenoemde nota van de Stichting van de 
Arbeid volkomen terecht tot uitdrukking brengt, dat voor-
komen moet worden, dat de arbeidsmobiliteit wordt geremd 
door pensioenverlies, dat ontstaat of zou kunnen ontstaan bij 
verandering van dienstbetrekking. Dit klemt te meer wanneer 
van de gerede verwachting kan worden uitgegaan, dat bij de 
toekomstige technische ontwikkeling van het bedrijfsleven een 
steeds meer toenemende arbeidsmobiliteit noodzakelijk zal 
zijn en derhalve ook mogelijk gemaakt moet worden. 

De ondergetekende kan zich voorts vinden in het streven om 
uiteindelijk te komen tot, zoals de stichting het aangeeft, een 
ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd, dat, inclusief de 
A.O.W.-uitkering, 70 pet. van het laatst genoten bruto-arbeids-
inkomen bedraagt, waarbij het pensioeninkomen in elk geval 
100 pet. van het minimumloon op netto-basis (is ca. 85 pet. 
bruto) dient te bedragen. De ondergetekende komt op dit 
laatste punt nog nader terug, omdat het onderhavige wetsvoor-
stel met name ook op dit onderdeel van het in ontwikkeling 
zijnde pensioenvraagstuk gericht is. 

Verder dient genoemd te worden het belangrijke punt van de 
aanpassing van het pensioenpeil. Ongetwijfeld zal het een forse 
inspanning betekenen gedurende wellicht een reeks van jaren 
om tot verwezenlijking te komen van het pensioensysteem dat 
het bedrijfsleven thans in grote lijnen voor ogen staat. 
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Nadrukkelijk zou de ondergetekende erop willen wijzen dat 
van stonde aan het oog gericht moet worden gehouden op de 
mogelijkheid tot aanpassing van de pensioenbedragen. De erva-
ring heeft immers geleerd, dat anders ondanks alle inspanning 
het doel slechts ten dele wordt bereikt. De ontwikkeling en het 
lot van de in liquidatie zijnde invaliditeitswet kunnen hier 
worden gezien als een teken aan de wand. 

Vervolgens zou de ondergetekende als eveneens een vraag-
stuk van bijzondere betekenis willen noemen het zoeken naar 
de vorm, waarin het na te streven pensioensysteem zijn finan-
ciële dekking zal moeten vinden. 

Zonder zich te willen mengen in het overleg dat uiteraard 
ook op dit punt nog in het bedrijfsleven zal plaatsvinden, zou 
hij niettemin zijnerzijds erop willen wijzen, dat het voor de eco-
nomische ontwikkeling van ons land van bijzonder belang 
geacht moet worden te voorkomen, dat de spaarquote in ge-
vaar komt. 

Verder zal het van groot belang zijn voor de opzet, de ont-
wikkeling, de doorzichtigheid en de doelmatigheid van het 
pensioensysteem een adequate vorm van uitvoering te vinden. 

Niet in de laatste plaats is er dan nog het punt van de 
back-service-achterstand. 

Bij de invoering van een pensioensysteem, dat er naar streeft 
te komen tot een pensionering op basis van 70 pet. van het 
laatste bruto-arbeidsinkomen, gerelateerd aan de duur van het 
dienstverband, zal men, welk stelsel van opbouw en finan-
ciering ook wordt gekozen, komen te staan voor de belangrijke 
vraag, welke maatregelen er getroffen kunnen worden om ook 
diegenen nog zo gunstig mogelijk in de regeling te betrekken, 
die reeds een deel van de totale duur van de actieve deel-
neming aan het arbeidsproces hebben doorgebracht vóórdat 
de te treffen pensioenregeling wordt ingevoerd. 

Het is uiteraard wel een zeer actuele vraag, omdat het gaat 
om veruit het overgrote deel van de werknemers, die thans 
in het arbeidsproces zijn opgenomen. Relatief gesproken wordt 
het vraagstuk van de back-service-achterstand groter naarmate 
de invoering van een nieuw pensioensysteem op zich laat 
wachten. 

Het is in dit verband begrijpelijk dat het bedrijfsleven naar 
mogelijkheden heeft gezocht om vooruitlopende op de totstand-
koming van een pensioensysteem - waarvan de totstandkoming, 
gezien de grote vraagstukken, welke nog bestudering vereisen, 
nog wel niet in de naaste toekomst haar beslag zal hebben ge-
kregen — zo spoedig mogelijk een maatregel te treffen, die een 
begin van inhaal van die achterstand mogelijk maakt. 

Het is in dit kader, dat in de meergenoemde nota van de 
Stichting van de Arbeid wordt gesproken van een versnelling 
van het proces om de back-service-achterstand in te lopen 
en dat de Stichting daartoe met het voorstel komt te streven 
naar een structurele verhoging van de uitkeringen ingevolge 
de A.O.W. tot 85 pet. van het bruto-minimum inkomen (of 
wel: 100 pet. netto). 

Vanuit deze achtergrond is het concrete voorstel naar voren 
gekomen om op korte termijn de maatregelen te treffen, 
welke in het onderhavige wetsvoorstel zijn neergelegd. 

Uit het feit, dat de ondergetekende zo spoedig als mogelijk 
was de indiening van dit wetsontwerp heeft bevorderd, blijkt 
wel. dat hij, in grote lijnen althans, achter de opvattingen van 
het georganiseerde bedrijfsleven staat. 

Gezien het vorenstaande impliceert dit tevens, dat de onder-
getekende met de Stichting van oordeel is, dat de structurele 
verhoging, welke in dit wetsontwerp wordt voorgesteld (waar-
onder de vakantie-uitkering), buiten de in de A.O.W. geregelde 
aftrekbepalingen moet blijven. Het behoeft geen betoog, dat wil 
de bij dit wetsontwerp voorgestelde maatregel het beoogde 
effect sorteren, voorkomen moet worden, dat de voordelen 
van de 3 pct.-structurele verhoging van de A.O.W.-pensioenen 
en de vakantie uitkering de A.O.W."gepensioneerden zouden 
ontgaan, doordat de in genoemde wet thans opgenomen af-
trekbenalingen zouden bewerkstelligen, dat deze voordelen 
in mindering zouden kunnen worden gebracht op het hun 
toekomende particuliere pensioen. Doch niet alleen dienen de 
aanspraken van de bij dit wetsontwerp voorgestelde structurele 

verhoging veilig gesteld te worden ten aanzien van de reeds 
gepensioneerden, eveneens dient er voor gezorgd te worden, 
dat ook in de tijd van de pensioenopbouw voor de nog actieve 
verzekerden voor wat de particuliere pensioenaanspraken be-
treft deze structurele A.O.W.-pensioenverbetering buiten be-
schouwing blijft. Wil de bij dit wetsontwerp voorziene structu-
rele verbetering van het A.O.W.-pensioen vooral in de toekomst 
leiden tot een verbetering van een pensioenopbouw over de 
gehele linie dan zal zeker ook met het oog op de actieve 
verzekerden, die onder een particuliere pensioenregeling vallen, 
duidelijk moeten komen vast te staan, dat door generlei be-
paling in die pensioenregeling zelf opgenomen, de uit deze 
pensioenregeling opgebouwde of op te bouwen pensioenaan-
spraken worden aangetast. Een speciaal ten aanzien van de 
hiervoren omschreven mogelijkheden in het wetsontwerp op-
genomen bepaling voorziet daarin. 

5. Voorts wil de ondergetekende een enkele opmerking 
maken ten aanzien van het streven van het bedrijfsleven om de 
A.O.W., als onderdeel van een goede pensioenvoorziening, op 
te trekken tot het minimumloon op netto-basis. Op de weg 
die naar dit doel moet leiden, wordt in het voorliggende wets-
ontwerp een eerste stap gedaan. Het zou de ondergetekende te 
ver gaan - dit eenvoudig uit het oogpunt van realiteitszin -
reeds nu zich uit te spreken over maatregelen, welke zich uit-
strekken over de periode, welke ligt na 1971. 

6. In het licht van de bedoeling van het onderhavige wets-
ontwerp zou de ondergetekende nog enige algemene opmer-
kingen willen maken ten aanzien van de verhouding tussen de 
uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet aan bejaarden 
en de pensioenen ingevolge de A.O.W. 

Bij de toepassing van de Algemene Bijstandswet zal, wanneer 
dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, niet zijn te ontkomen 
aan het gevolg, dat in beginsel die groepen van bejaarden, 
die een bijstandsuitkering ontvangen als aanvulling op hun 
A.O.W.-pensioen, hun verhoging van het A.O.W.-pensioen in 
mindering zien gebracht op de bijstandsuitkering, die zij krach-
tens de Algemene Bijstandswet ontvangen. 

De ondergetekende zou er de aandacht op willen vestigen, 
dat ook hier sprake is van een vraagstuk, dat gezien moet 
worden in het perspectief van het onderhavige wetsontwerp. 
Ook hier moet nl. in aanmerking worden genomen, dat de 
structurele verhoging van het A.O.W.-pensioen beschouwd 
moet worden als de inzet tot een verhoging, welke uiteindelijk 
zal kunnen leiden tot een pensioenpeil ter hoogte van het netto 
minimum-loon. Op den duur zal deze ontwikkeling ertoe kun-
nen leiden, dat - afgezien van gevallen waarin een individuele 
indicatie voor aanvullende bijstand in bijzondere omstandig-
heden bestaat - er geen aanleiding meer zal zijn tot het verlenen 
van bijstand, aangezien dan in de noodzakelijke kosten van het 
bestaan op de voet van een volksverzekering is voorzien. 

7. Voor wat betreft de kosten, verbonden aan de verhogings-
voorstellen, merkt de ondergetekende het volgende op. 

Aanvankelijk was hij van oordeel, dat het premiepercentage 
ingevolge de A.O.W. per 1 april 1970 diende te worden ver-
hoogd van 9,1 tot 9,5, terwijl het premiepercentage van 1,5 
ingevolge de A.W.W. ongewijzigd kon worden gehandhaafd. 
Bij de aan die conclusies ten grondslag liggende berekeningen 
was alleen de financiering van de maatregelen in 1970 betrok-
ken. De ondergetekende was zich er uiteraard van bewust, dat 
- mede in aanmerking genomen de in 1971 te realiseren maat-
regelen - alsdan per 1 januari 1971 opnieuw een niet onbedui-
dende premieverhoging zou moeten plaatsvinden. 

Een tweetal, onderling nauw samenhangende, overwegingen 
hebben de ondergetekende er evenwel toe gebracht - althans 
voor een deel - terug te komen op zijn aanvankelijk oordeel. 

De eerste overweging is, dat gezien de tijd die de voorberei-
ding van het wetsontwerp vergt, het de voorkeur verdiende de 
premieverhoging in verband met de technisch-administratieve 
verwerking door de belastingdienst niet reeds op 1 april 1970, 
doch op 1 juli 1970 te doen ingaan. 

De tweede overweging is, dat wanneer de premieverhoging 
eerst per 1 juli 1970 plaatsvindt, r2eds de helft van dat jaar is 
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verstreken en het meer voor de hand ligt ook 1971 in de bere-
keningen te betrekken. Dit temeer omdat ook de Sociale Ver-
zekeringsbank, die krachtens wettelijk voorschrift o.a. de pre-
miepercentages ingevolge de A.O.W. en de A.W.W. dient vast 
te stellen, die percentages aanvankelijk voor een periode van 
vijf jaar vaststelt, en bij tussentijdse wijzigingen de premies 
vaststelt voor de nog resterende tijd van de vijfjaren-periode. 
De betreffende vijf-jaren-periode eindigt per 1 januari 1972. 

Dienovereenkomstig heeft het bestuur der Sociale Verzeke-
ringsbank onlangs, uitgaande van de realisering van de onder-
werpelijke structurele verhogingen voor 1970 en 1971, voor 
de periode van 1 juli 1970 tot en met 31 december 1971 het 
premiepercentage ingevolge de A.O.W. verhoogd van 9,1 tot 
9.95 en dat ingevolge de A.W.W. opgetrokken van 1,5 tot 1,55. 
Hierbij zij opgemerkt, dat de grootst mogelijke minderheid van 
bedoeld bestuur evenwel van oordeel was dat over de aan-
gegeven periode zou kunnen worden volstaan met een verhoging 
van het premiepercentage ingevolge de A.O.W. tot 9,9. Het 
thans geldende percentage van 1,5 voor de A.W.W. zou kunnen 
worden gehandhaafd. 

Hoewel ten aanzien van de bovengenoemde door het bestuur 
der Sociale Verzekeringsbank vastgestelde premiepercentages 
krachtens wettelijk voorschrift de Sociale Verzekeringsraad nog 
moet worden gehoord, is de ondergetekende met de grootst 
mogelijke minderheid van genoemd bestuur vooralsnog van 
mening, dat met een verhoging van de A.O.W.-premie per 1 
juli 1970 tot 9,9 pet. kan worden volstaan. 

Teneinde enig inzicht te verschaffen volgt hieronder een 
vergelijkend overzicht van de financiële ontwikkeling over de 
jaren 1970 en 1971 enerzijds bij de premiepercentages van 9,95 
voor de A.O.W. en 1,55 voor de A.W.W. en anderzijds bij de 
percentages 9 en 1,5. 

Prognose van baten en lasten van het Ouderdomsfonds 
(in min. gld.) 

Jaar Baten Bruto-lasten Saldo Reserve per 
jaar ultimo 

9,95 9,9 9,95 9,9 9,95 9,9 

1969 
1970 
1971 

5382 
6088 

5369 5290 
6058 5773 

92 79 
315 285 

1117 1117 
1209 1196 
1524 l) 1481 *) 

Prognose van baten en lasten van het Weduwen-
(in min. gld.) 

en Wezenfonds 

Jaar Baten Bruto-lasten Saldo Reserve per 
jaar ultimo 

1,55 1,5 1,55 1,5 1,55 1,5 

1969 
1970 
1971 

830 
917 

817 814 
888 888 

16 3 
29 — 

174 174 
190 177 
219 *) 177 >) 

!) Dit bedrag is bedoeld als liquiditeitsreserve, omdat er rekening mee 
moet worden gehouden dat van de totale premie-opbrengst ca. 25% 
eerst in het volgende jaar wordt ontvangen. Bij de premiepercentages 
9,95 en 1,55 bedraagt de gezamenlijke liquiditeitsreserve van de 
A.O.W. en de A.W.W. per ultimo 1971 25,6% van de totale premie-
ontvangst over 1971. Bij de percentages 9,9 en 1,5 bedraagt deze 
reserve 24,6%. 

Voor het overige zij voor wat de financiering van de onder-
havige structurele verhoging betreft opgemerkt, dat deze naar 
het oordeel van de Regering aan de volgende criteria dient te 
voldoen. In de eerste plaats moet zoveel mogelijk vermeden 
worden, dat door deze verhoging beslag wordt gelegd op over-
heidsmiddelen, die reeds voor vele andere overheidsactiviteiten 
noodzakelijk zijn. Een verbetering van een voorziening als de 

onderhavige, waarvoor in het kader van de sociale verzekeringen 
een eigen financieringsstelsel aanwezig is, zal daarom - en aan 
deze voorwaarde wordt blijkens het bovenstaande voldaan -
uit premie gedekt moeten worden. Onder de huidige econo-
mische omstandigheden is het ter vermijding van grotere mone-
taire spanningen ook noodzakelijk, dat de gestegen behoefte 
aan middelen van het A.O.W.-fonds zo snel mogelijk door 
verhoogde premic-ontvangsten wordt gedekt. 

Voor wat de financiële effecten in de overheidssfeer betreft 
merkt de Regering op dat de verhoging van de A.O.W.-premie, 
omdat de A.O.W.-premie als persoonlijke last fiscaal aftrek-
baar is, de fiscale inkomenssom verlaagt van de inkomenstrek-
kers beneden 65 jaar. Daarentegen wordt het fiscaal belastbaar 
inkomen van de bevolking van 65 jaar en ouder verhoogd als 
gevolg van de voorgestelde optrekking van de A.O.W.-uitke-
ringen. Deze verschuiving van inkomen leidt in verband met 
het verschil in belastingdruk tussen beide bevolkingsgroepen 
tot een verlaging van de fiscaal belastbare inkomenssom. De 
hieruit voortvloeiende derving aan belastingmiddelen kan, be-
rekend naar de in 1971 optredende inkomensverschuiving, 
gesteld worden op ca f 90 min. per jaar. De besparingen van de 
overheid in de sfeer van de A.B.W. - ca f 60 min. voor 1971 -
zijn niet voldoende om de derving aan belastingmiddelen op 
te vangen. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I, onderdeel A, en II, onderdelen A en B. In artikel 
I, onderdeel A, en II, onderdelen A en B is de structurele ver-
hoging van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen met 3 pet. op-
genomen. 

Artikel I, onderdeel B 
Artikel 22a, eerste lid. De in het nieuw voorgestelde artikel 

22a, eerste lid, opgenomen bepaling geeft recht op vakantie-
uitkering aan degenen, die recht hebben op ouderdomspensioen. 

Artikel 22a, tweede lid. Op grond van het bepaalde in 
artikel 15, eerste lid, van de A.O.W. wordt na het overlijden 
van een gehuwde man of vrouw, die in het genot was van een 
ouderdomspensioen, zijn of haar pensioen nog gedurende vijf 
maanden, gelegen na de maand, waarin het overlijden plaats-
yond, aan de langst levende echtgenoot uitbetaald. Het tweede 
lid van artikel 22a strekt ertoe om de vakantie-uitkering ook 
te verlenen aan degene, die bedoeld recht op uitbetaling van 
ouderdomspensioen heeft. 

Artikel 22b, eerste lid. In het eerste lid van dit artikel is 
uitgegaan van de situatie, dat de vakantie-uitkering volledig 
d.w.z. voor 6 pet. zal zijn gerealiseerd. 

Het voorstel, de vakantie-uitkering voor 1970 op 3 pet. te 
stellen, is opgenomen in artikel XII, eerste lid, van het wets-
ontwerp. Voorts wordt in het voorgestelde eerste lid van artikel 
22b aangegeven hoe de vakantie-uitkering moet worden be-
rekend, nl. over het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop 
recht bestond in de periode van twaalf maanden, voorafgaande 
aan de maand mei. Daarmede is zoveel mogelijk aangesloten 
bij het systeem, dat ter zake van de vakantie-uitkering gehan-
teerd wordt in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(W.A.O.). In afwijking van het thans in de W.A.O. bestaande 
systeem wordt echter niet uitgegaan van het uitbetaalde bedrag, 
maar van het bedrag, waarop recht bestond. Zulks in verband 
met de moeilijkheden, die de correcties op het uitbetaalde be-
drag. om te komen tot het pensioenbedrag, waarover de vakan-
tie-uitkering als regel in feite dient te worden berekend, met 
zich brengen. 

Wanneer zou worden uitgegaan van het uitbetaalde bedrag. 
zou het noodzakelijk zijn alle aftrekposten, die kunnen voor-
komen en waarover eveneens de vakantie-uitkering zou dienen 
te worden berekend, zoals loonbelasting, eigen bijdrage inge-
volge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.), 
overmakingskosten die op het pensioenbedrag worden ingehou-
den ingeval van overmaking naar het buitenland en eventueel 

10 584 (3) 
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in de toekomst nog optredende nieuwe inhoudingselementen, 
limitatief op te sommen, met de daaraan verbonden bezwaren 
van onvolkomenheden en noodzakelijke wetswijziging. Dit be-
tekent echter wel. dat in geval van cumulatie van uitkeringen, 
waaraan een vakantie-uitkering verbonden is, de voor deze uit-
kering geldende anti-cumulatiebcpalingen eveneens van toe-
passing dienen te worden verklaard op de desbetreffende va-
kantie-uitkeringen. In het wetsontwerp is hierin dan ook voor-
zien. 

Artikel 22b, tweede lid. In het tweede lid van artikel 22b 
wordt voorgesteld de uitbetaling van de vakantie-uitkering, 
zonder dat daarvoor een aanvraag behoeft te worden ingediend, 
eenmaal per jaar te doen plaatsvinden in de maand mei. 

De vakantie-uitkering zal dan worden berekend, zoals in het 
eerste lid wordt voorgesteld, over het bedrag aan ouderdoms-
pensioen. waarop in de aan die maand voorafgaande periode 
van twaalf maanden recht bestond. 

Artikel 22c. Dit artikel verklaart het bepaalde bij of krach-
tens enige artikelen van de A.O.VV. met betrekking tot de va-
kantie-uitkering van overeenkomstige toepassing. Deze artike-
len hebben betrekking op toekenning, uitbetaling en terugvor-
dering van en beslaglegging op ouderdomspensioen (artikelen 
15, 16, 17, 18, 19. 20 en 21). de garantie van de uitbetaling 
door het Rijk (artikel 22) en het verstrekken van inlichtingen 
'artikel 37). 

Artikel 22d. Dit artikel geeft de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid de bevoegdheid met betrekking tot de va-
kantie-uitkering nadere en voor bijzondere gevallen zo nodig 
van het bepaalde in artikel 2?.b, tweede lid, afwijkende regelen 
te stellen. Volgens de algemene regel, neergelegd in het voorge-
stelde artikel 22b, zou ook in alle gevallen van tussentijdse 
beëindiging van het pensioen, de daarop te verlenen vakantie-
uitkering eerst in de daarop volgende maand mei worden uit-
betaald. Er zijn evenwel gevallen, waarin het gewenst is de 
vakantie-uitkering zo spoedig mogelijk na de beëindiging van 
het pensioen uit te betalen. De ondergetekende denkt hier b.v. 
aan gevallen van beëindiging van het pensioen door het over-
lijden van een ongehuwde of door een huwelijk van een 65-
jarige of oudere vrouw met een man, die de 65-jarige leeftijd 
nog niet heeft bereikt. De bepaling van artikel 22.d opent de 
mogelijkheid om in gevallen als deze tot tussentijdse uitbetaling 
van de vakantie-uitkering over te gaan. 

Artikel I, onderdeel C. De voorgestelde wijziging van artikel 
28, tweede lid, van de A.O.W. beoogt - evenals de wijzigingen, 
welke zijn voorgesteld in de artikelen II, onder G, VII en VIII -
een uniforme en soepele basis te geven voor het vaststellen van 
een gemiddeld premiepercentage, indien een wijziging van dat 
percentage tot stand komt in de loop van een kalenderjaar. De 
thans nog voor de A.O.W. en ook voor de A.W.W. bestaande 
verplichting om een gemiddeld premiepercentage vast te stellen 
voor kinderen werkzaam in de onderneming van hun ouders 
(de kinderen bedoeld in artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit 
loonbelasting 1965) is overbodig en kan dus komen te vervallen. 
Anderzijds moet het echter in de toekomst mogelijk zijn voor 
niet bij wege van aanslag te heffen premies een gemiddeld 
percentage vast te stellen voor die gevallen, waarin de heffing 
van de loonbelasting en dus van de premie, betrekking heeft op 
een tijdvak, dat op een ander tijdstip aanvangt dan de wijziging 
van het premiepercentage. Hierbij valt met name te denken 
aan de premieheffing ingevolge de A.K.W. en de A.W.B.Z. ten 
aanzien van bovenbedoelde medewerkende kinderen, alsmede 
ten aanzien van huispersoneel en schipperspersoneel. 

Aangezien het antwoord op de vraag voor welke groepen van 
premieplichtigen een gemiddeld percentage nodig is, afhangt 
van het tijdstip, waarop de premie-wijziging ingaat, ligt het voor 
de hand de aanwijzing van de gevallen en de vaststelling van 
het gemiddeld percentage bij ministeriële beschikking te regelen. 

Artikel I, onderdeel D. Punt 1. Artikel 36a van de A.O.W. 
regelt het recht op een pensioenvervangende uitkering voor 

gemoedsbezwaarden. Het vierde lid van dat artikel bepaalt, 
dat het bedrag van die uitkering per jaar gelijk is aan het 
jaarbedrag van het algemeen ouderdomspensioen, waarop de 
belanghebbende recht heeft. Nu wordt voorgesteld om op het 
ouderdomspensioen een vakantie-uitkering te verlenen, acht de 
ondergetekende het redelijk ook de vakantie-uitkering in deze 
uitkeringsregeling op te nemen. Het nieuw voorgestelde vierde 
lid strekt daartoe. 

Punt 2. Aangezien de regeling van de uitbetaling van de 
vakantie-uitkering eveneens voor de uitkeringsgerechtigde ge-
moedsbezwaarden dient te gelden, wordt voorgesteld in het 
vijfde lid van artikel 36a van de A.O.W., waarin een aantal 
artikelen van die wet ten aanzien van de uitkeringsregeling 
voor gemoedsbezwaarden van overeenkomstige toepassing is 
verklaard, ook de artikelen 226, tweede lid, en 22d op te 
nemen. 

Artikel I, onderdelen E en F. In de artikelen 40 en 41 
van de A.O.W. wordt het beroepsrecht geregeld. Het is uiter-
aard gewenst de mogelijkheid tot het instellen van beroep ook 
te betrekken op de vakantie-uitkering. In beginsel dient het 
uitvoeringsorgaan dan ook verplicht te zijn te dien aanzien een 
voor beroep vatbare beslissing af te geven. Uiteraard zou het 
jaarlijks afgeven van dergelijke beslissingen aan alle A.O.W.-
trekkers een zeer zware belasting voor het uitvoeringsorgaan 
betekenen. Het komt de ondergetekende daarom wenselijk 
voor in deze eenzelfde regeling te treffen als thans reeds in 
artikel 40, derde lid, van de A.O.W. is opgenomen ten aanzien 
van beslissingen inzake herzieningen van de pensioenbedragen 
in verband met de wijziging van de loonindex, nl. dat slechts 
dan een voor beroep vatbare beslissing wordt afgegeven indien 
de belanghebbende daarom vraagt. Het nieuw voorgestelde 
derde lid van artikel 40 van de A.O.W. strekt hiertoe. 

De wijzigingen van artikel 40, tweede lid, en artikel 41, 
eerste lid, hebben ten doel om te voorkomen, dat in gevallen, 
waarin ten aanzien van het ouderdomspensioen geen beroeps-
mogelijkheid is, dit wel het geval zou zijn bij de daarop ver-
leende vakantie-uitkering. 

Artikel I, onderdeel G. Onderdeel G van artikel I bevat 
een uitwerking van de in het algemeen deel dezer memorie 
neergelegde gedachte, welke inhoudt, dat de onderhavige struc-
turele verbetering van het A.O.W.-pensioen, alsmede de vakan-
tie-uitkering zullen moeten leiden tot een verbetering van de 
aanvullende - d.w.z. aanvullend op het A.O.W.-pensioen -
pensioenregelingen. 

Artikel 60a, eerste lid. Het eerste lid houdt in, dat aan 
fondsen of werkgevers, die op enigerlei wijze — derhalve ook 
bij toepassing van het franchisestelsel - in hun pensioenrege-
ling rekening houden met de pensioenaanspraken ingevolge 
deze wet, bepaalde beperkingen worden opgelegd. Op grond 
namelijk van het in dit lid bepaalde dienen in de pensioen-
regeling de in dit lid bedoelde bedragen buiten het in die 
regeling neergelegde kortingssysteem te worden gehouden. 
Deze beperkingen hebben betrekking op de pensioenaanspra-
ken van hen, die nog niet gepensioneerd zijn, alsmede op de 
pensioenen van hen, die reeds gepensioneerd zijn. 

Artikel 60a, tweede lid. Deze bepaling strekt ertoe de Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de bevoegdheid 
te verlenen steeds op een voor de fondsen en werkgevers dui-
delijke wijze te kunnen aangeven, welke bedragen in hun 
pensioenregeling buiten beschouwing dienen te blijven. 

Artikel 60a, derde lid. Het in dit lid bepaalde voorkomt, 
dat toepassing door fondsen of werkgevers van de in dit lid 
genoemde bepalingen van artikel 60 en 61, juncto artikel 60a, 
eerste lid, onder 1°, ertoe zou leiden, dat de bedragen, die 
buiten beschouwing dienen te blijven in hun totaliteit ten on-
rechte te hoog zouden uitvallen. 

Artikel 60a, vierde lid. Dit lid opent de mogelijkheid, 
dat ten aanzien van pensioenregelingen van fondsen of werk-
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gevers of ten aanzien van een of meer onderdelen van die 
pensioenregelingen vrijstelling wordt verleend van het bepaalde 
in het eerste lid, onder 1° en 2°. Deze mogelijkheid sluit geheel 
aan bij de door de Stichting van de Arbeid in haar nota van 
30 oktober 1969 neergeschreven gedachte. Die gedachte be-
helst, dat eerderbedoelde vrijstelling moet kunnen worden ver-
lcend ten aanzien van die pensioenregelingen, waarbij de som 
van de A.O.W.-uitkeringen en aanvullend ouderdomspensioen 
gelijk is aan of meer bedraagt dan - zoals de Stichting zich 
uitdrukt - „70 pet. van het laatste bruto arbeidsinkomen, ge-
relateerd aan de duur van het dienstverband". Het verdient 
naar de mening van de ondergetekende aanbeveling om in 
voorkomende gevallen daarover de S.E.R. om advies te vragen 
opdat dit college kan nagaan of een voorliggende pensioen-
regeling aan de vorenom schreven norm voldoet. 

Artikel 60a, vijfde lid. Het in dit lid bepaalde heeft dezelfde 
strekking als het bepaalde in artikel 60, tweede lid, en artikel 
61, derde lid. 

Artikel II, onderdeel C. De bewoordingen van het nieuwe 
artikel 21a zijn praktisch gelijk aan die van het nieuw voor-
gestelde artikel 60a van de A.O.W. Voor de toelichting zij 
derhalve verwezen naar de toelichting op het laatst bedoeld 
artikel. 

Artikel II, onderdeel D. Het nieuw voorgestelde artikel 22 
van de A.W.W. heeft ten doel om ook de redactie van de 
regeling inzake een vakantie-uitkering in de A.W.W. te ver-
eenvoudigen. 

Artikel II, onderdeel E. Artikel 30 van de A.W.W. bevat 
een anti-cumulatiebepaling ingeval van samenloop van een 
A.O.W.-pensioen met een A.W.W.-pensioen. Deze anti-cumu-
latiebepaling dient eveneens te gelden voor de op beide pen-
sioenen te verlenen vakantie-uitkering. 

Artikel II, onderdeel F. Artikelen 37a en 37b. Voor de 
toelichting op deze bepalingen moge worden verwezen naar de 
toelichting op de nieuw voorgestelde artikelen 22a, eerste lid, 
en 22b van de A.O.W. 

Artikel 37c, eerste lid. Ingevolge artikel 17, tweede lid, 
onder 1 °, van de A.W.W., wordt aan een studerende wees van 
16 tot 27 jaar, die uit hoofde van een beroepsopleiding aan 
loon of vergoeding meer geniet dan H maal het voor die wees 
geldende wezenpensioen, van dit pensioen niet meer uitbetaald 
dan het verschil tussen 2i maal het bedrag van het wezen-
pensioen en dat loon of die vergoeding. Zonder nadere voor-
ziening zou een dergelijke wees vakantie-uitkering ontvangen 
over het ongekorte wezenpensioen, omdat daarop in beginsel 
recht bestaat. Evenwel zal de betrokken wees in het algemeen 
over de vergoeding of het loon dat hij ontvangt, reeds vakantie-
uitkering ontvangen. Het voorgestelde eerste lid van arti-
kel 37c heeft dan ook ten doel om in deze gevallen de 
vakantie-uitkering te verlenen over het ingevolge artikel 17, 
tweede lid, onder 1 °, gekorte wezenpensioen. 

Artikel 37c, tweede lid. Op grond van het bepaalde in 
artikel 30a kunnen bij algemene maatregel van bestuur regelen 
worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop 
van uitkering ingevolge de A.W.W., met uitkering aan nage-
laten betrekkingen ingevolge de sociale wetgeving van een 
andere Mogendheid. Deze algemene maatregel van bestuur 
is tot stand gekomen bij Koninklijk besluit van 20 maart 1968 
(Stb. 174), waarbij is bepaald, dat in bovenbedoelde gevallen 
van samenloop het A.W.W.-pensioen evenredig dient te wor-
den verminderd. Vindt een dergelijke vermindering van pen-
sioen plaats, dan zal niettemin, ingevolge het bepaalde in 
artikel 37b, eerste lid, de vakantie-uitkering over het volle 
pensioen worden berekend. Voor de gevallen, waarin ook op 
het buitenlands pensioen vakantie-uitkering zou worden ver-
leend, opent de onderhavige bepaling de mogelijkheid op 
soepele wijze nadere regelen te stellen. 

Artikel 37d. Dit artikel verklaart enkele artikelen van de 
A.W.W. ten aanzien van de vakantie-uitkering van overeen-
komstige toepassing. Het betreft hier artikelen, die betrekking 
hebben op toekenning, uitbetaling en terugvordering van 
een beslaglegging op A.W.W.-pensioen (artikelen 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35 en 36), de Rijksgarantie van de uitbetaling 
(artikel 37) en het verstrekken van inlichtingen (artikel 49). 

Artikel 37e. Dit artikel geeft, evenals het voorgestelde 
artikel 22a" van de A.O.W., naar de toelichting waarop moge 
worden verwezen de Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid de bevoegdheid met betrekking tot de vakantie-
uitkering nadere en voor bijzondere gevallen zo nodig van het 
bepaalde in artikel 37b, tweede lid, afwijkende regelen te 
stellen. Gedacht is aan bepaalde gevallen van eindiging, waar-
voor wenselijk is de vakantie-uitkering eerder dan in de maand 
mei op de beëindiging van het pensioen volgende, uit te be-
talen, zoals bij huwelijk of overlijden van de weduwe, bij 
eindiging van de tijdelijke weduwenuitkering en bij eindiging 
van het wezenpensioen. 

Artikel II, onderdeel G. Voor de toelichting op de voorge-
stelde wijziging van artikel 42, tweede lid, van de A.W.W. 
moge worden verwezen naar de toelichting op artikel I, onder-
deel C. 

Artikel II, onderdelen H en I. Voor de toelichting op de in 
die onderdelen opgenomen wijzigingen moge de ondergetekende 
verwijzen naar de toelichting op artikel I, onderdelen E en F. 

Artikel III. Om tot de ziekenfondsverzekering voor be-
j aarden te kunnen toetreden mag het inkomen van een 
betrokkene een bepaalde in artikel 20 van de Ziekenfondswet 
opgenomen grens niet overschrijden. 

Voorts zijn in artikel 25 van die wet nog een drietal grenzen 
genoemd, welke betrekking hebben op de hoogte van de voor 
deze verzekering verschuldigde premie. Bij de wet van 18 de-
cember 1969 (Stb. 621) is de bovenbedoelde toelatingsgrens 
met ingang van 1 januari 1970 op f 10 395 vastgesteld, terwijl 
de grenzen van belang voor de hoogte van de premie sedert 
die datum f 5670, f 6680 en f 8538 belopen. 

De bedoelde grenzen zijn, zoals blijkt uit de artikelen 20 
en 25 van de Ziekenfondswet, via een binding aan het verloop 
van het A.O.W.-pensioen voor gehuwde bejaarden als gevolg 
van de welvaartsvastheidssystematiek van de A.O.W. eveneens 
welvaartsvast gemaakt. Waar echter de verhoging van de 
A.O.W.-pensioenen per 1 januari 1970 en de invoering van 
de vakantie-uitkering maatregelen van structurele aard zijn, 
zouden zonder nadere voorzieningen een aantal bejaarden als 
gevolg van deze maatregelen buiten de bejaarden verzekering 
komen te vallen, terwijl anderen voor die verzekering een 
hogere premie zouden moeten gaan betalen. De ondergetekende 
acht het gewenst dit effect te voorkomen. Daartoe is voor 
wat betreft de structurele verhoging van het A.O.W.-pensioen 
per 1 januari 1970 in artikel III voorgesteld de bovenge-
noemde grenzen van de bejaardenverzekering per die datum 
eenzelfde verhoging te doen ondergaan als het A.O.W.-pensioen 
voor gehuwde bejaarden. Met betrekking tot de vakantie-
uitkering in dit verband ligt het in het voornemen van de 
ondergetekende een wijziging van het Besluit van 7 januari 
1966 inzake inkomstenvaststelling bejaarden-ziekenfondsverze-
kering (Stcrt. 7) te bevorderen, op grond waarvan de vakantie-
uitkering ingevolge de A.O.W. voor de toepassing van de 
bejaardenverzekering niet als inkomen wordt aangemerkt. Met 
betrekking tot een en ander heeft de Ziekenfondsraad onlangs 
gunstig geadviseerd. Voor het overige wacht de ondergetekende 
met belangstelling het advies van de S.E.R. af inzake de meest 
wenselijke structuur van de verzekeringen tegen kosten van 
geneeskundige verzorging. 

Artikel IV, onderdelen A, B en C. De voorgestelde wijziging 
van de artikelen 46a, 46b en 57 van de W.A.O. houden verband 
met de invoering van een vakantie-uitkeringsregeling in de 
A.O.W. en de A.W.W. Het betreft hier anti-cumulatiebepa-
lingen ten aanzien van samenloop van arbeidsongeschiktheids-
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uitkering met wezenpensioen ingevolge de A.W.W. en met 
ouderdomspensioen ingevolge de A.O.W. De voorgestelde 
wijzigingen beogen de onderhavige anti-cumulatie-bepalingen 
eveneens van toepassing te verklaren bij samenloop van de 
desbetreffende vakantie-uitkeringen. 

Artikelen IV, onderdelen D, E, F, G en H. Als gevolg van 
de invoering van een vakantie-uitkeringsregeling in de A.O.W. 
en de A.W.W., waarbij ten aanzien van de berekening van de 
vakantie-uitkering wordt voorgesteld uit te gaan van het recht 
op pensioen en niet van het uitbetaalde bedrag aan pensioen, 
acht de ondergetekende het noodzakelijk - dit met het oog op 
de gevallen, waarin sprake is van samenloop van arbeidsonge-
schiktheidsuitkering met A.O.W.- of A.W.W.-pensioen - de 
W.A.O. aan het systeem van de A.O.W. en de A.W.W. aan te 
passen en voor de berekening van de vakantie-uitkering 
voortaan uit te gaan van het bedrag aan arbeidsongeschikt-
heidsuitkering, waarop recht bestond. 

De onderdelen D, E, F, G en H van artikel IV, welke hier-
toe strekken, zijn slechts van technische aard en zullen in mate-
rieel opzicht in de huidige regeling geen wijziging brengen. 

Artikelen V en VI. Het in deze artikelen voorgestelde houdt 
eveneens verband met de invoering van een vakantie-uitkerings-
regeling in de A.O.W. en de A.W.W. en de daarmede gepaard 
gaande wijzigingen in de regeling inzake een vakantie-uitkering 
in de W.A.O. 

Artikelen VII en VIII. Verwezen moge worden naar de toe-
lichting op onderdeel C van artikel I. 

Artikel IX. Artikel 15, eerste lid, van de A.O.W. bepaalt, 
dat na het overlijden van een gehuwde man of van een ge-
huwde vrouw het aan de overledene toegekende ouderdoms-
pensioen, eventueel herzien in verband met het bepaalde in 
artikel 9, nog tot en met de laatste dag der vijfde maand, 
volgende op die, waarin het overlijden plaatsvond, aan de 
langstlevende der echtgenoten wordt uitbetaald. Indien der-
halve gedurende de vorenbedoelde periode van vijf maanden 
het bedrag van het ouderdomspensioen op grond van artikel 9 
van de A.O.W. wordt gewijzigd, zal het aan de langstlevende 
der echtgenoten uit te betalen bedrag eveneens worden gewij-
zigd. Het is naar de mening van de ondergetekende redelijk 
de in het onderhavige ontwerp van wet voorgestelde verhoging 
ook aan de hierboven bedoelde personen te verlenen. Het in 
artikel IX bepaalde strekt hiertoe. 

Artikel X. De wet van 9 april 1959 (Stb. 140) regelt onder 
meer de samenloop van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen 
ingevolge de Ongevallenwetten met uitkeringen ingevolge de 
A.W.W. Artikel 5 van eerstgenoemde wet bepaalt, dat bij de 
toepassing van paragraaf 1 van die wet, waarin een en ander 
wordt geregeld, een verhoging ingevolge artikel 21 van de 
A.W.W. van het weduwenpensioen of de tijdelijke weduwen-
uitkering, welke plaatsvindt na de dag. met ingang waarvan de 
rente of de uitkering is toegekend, niet op die rente of uitke-
ring in mindering mag worden gebracht. Het is naar de mening 
van de ondergetekende redelijk de in het onderhavige ontwerp 
van wet voorgestelde verhoging tevens aan de hierboven be-
doelde personen te verlenen. In artikel X wordt derhalve voor-
gesteld om de onderhavige verhoging, voor de toepassing van 
artikel 5 van vorengenoemde wet van 9 april 1959, gelijk te 
stellen met een verhoging ingevolge artikel 21 van de A.W.W. 

Artikel XI. Deze bepaling beoogt buiten twijfel te stellen, 
dat de vakantie-uitkering aan gerechtigden tot een pensioen of 
uitkering krachtens de A.O.W. en de A.W.W. voor de toe-
passing van de in de aanhef van dit artikel bedoelde bepa-
lingen deel uitmaakt van die pensioenen of uitkeringen. Vol-
ledigheidshalve kan nog worden opgemerkt, dat de vakantie-
uitkering deel uitmaakt van de berekeningsgrondslag der over-
heidspensioenen, c.q. bij de berekening van de aanpassings-
percentages dier pensioenen in verband met de welvaartsvast-
heid met die vakantie-uitkering rekening is gehouden. 

Artikel XII. Zoals uit het algemeen deel van deze toelich-
ting blijkt zal aan de A.O.W.- en de A.W.W.-trekkers in 1970 
een vakantie-uitkering van 3 pet. worden verstrekt. Voorge-
steld wordt, deze eerste tranche van de vakantie-uitkering — 
overeenkomstig het voorstel van de Stichting van de Arbeid -
uit te betalen in de maand september 1970. 

Artikel XIII. Dit artikel is opgenomen, ten einde de moge-
lijkheid open te houden ter uitvoering van het onderhavige 
wetsvoorstel nadere regelen te stellen, indien later mocht 
blijken, dat een of meer zaken nog regeling of uitwerking 
behoeven. 

Artikel XIV, eerste lid. Het eerste lid van dit artikel regelt 
de inwerkingtreding van de artikelen en onderdelen, welke 
betrekking hebben op de structurele verhoging van de A.O.W.-
en de A.W.W.-pensioenen met 3 pet. 

Ook het bepaalde in dit artikel, alsmede de wijzigingen, voor-
gesteld in de artikelen I, onder C, II, onder H, VII en VIII, 
betrekking hebbend op de vaststelling van het premiepercen-
tage, dienen op 1 januari 1970 in te gaan. 

Artikel XIV, tweede lid. Aangezien het in de bedoeling ligt 
de vakantie-uitkering voor het eerst te verlenen aan degene, 
die over de maand mei 1970 recht op pensioen heeft, wordt 
voorgesteld de bepalingen, die verband houden met de vakantie-
uitkering ook met ingang van die datum in werking te doen 
treden. 

Artikel XIV, derde en vierde lid. In de gevallen, waarin het 
pensioen vóór 1 mei 1970 is geëindigd - het meest voorkomende 
geval zal beëindiging door overlijden zijn - zal geen recht 
bestaan op vakantie-uitkering over de periode 1 mei 1969 tot 
1 mei 1970. De ondergetekende acht het echter wenselijk om 
in bepaalde gevallen van deze algemene regel af te wijken. 
Met name is in dit verband gedacht aan gevallen, waarin het 
A.W.W.-pensioen en het A.O.W.-pensioen ten opzichte van 
een weduwe en ten opzichte van de echtgenoten onderling 
eigenlijk als één pensioen zijn te beschouwen. Zo zal b.v. na 
het overlijden van een gehuwde man, die in het genot was van 
een A.O.W.-pensioen, zijn weduwe, na de slottermijnperiode 
van vijf maanden, afhankelijk van haar leeftijd in aanmerking 
komen voor een A.W.W.- of een A.O.W.-pensioen. Zonder 
nadere voorziening zou deze weduwe over de periode 1 mei 
1969 tot 1 mei 1970 slechts een vakantie-uitkering ontvangen, 
welke zou zijn berekend over het aan haarzelf toegekende 
A.W.W.- of A.O.W.-pensioen. 

Over pensioen, dat haar echtgenoot, toen hij nog leefde, in 
die periode heeft genoten, zou dan geen vakantie-uitkering 
kunnen worden berekend. 

In het derde lid is daarom voorgesteld om in deze gevallen 
de bepalingen inzake de vakantie-uitkering A.O.W. te laten 
terugwerken tot 1 mei 1969, zodat van die datum af het recht 
op pensioen tevens recht op vakantie-uitkering geeft. 

Een andere situatie, die zonder nadere regeling, tot onbillijk-
heden zou leiden, doet zich voor bij een weduwe met A.W.W.-
pensioen, die in de loop van bovengenoemde periode de leef-
tijd van 65 jaar bereikt en dus overgaat op een A.O.W.-
pensioen. Aangezien deze weduwe in mei 1970 geen recht 
meer heeft op een A.W.W.-pensioen, maar wel op een A.O.W.-
pensioen, zou haar vakantie-uitkering slechts berekend kunnen 
worden over de maand(en), gedurende welke zij in bedoelde 
periode in het genot was van een A.O.W.-pensioen. 

Ten einde ook haar in de onderhavige periode genoten 
A.W.W.-pensioen in deze berekening te kunnen betrekken is in 
het vierde lid voorgesteld om in de gevallen, waarin een derge-
Iijke situatie zich voordoet, de bepalingen betreffende de 
vakantie-uitkering A.W.W. een terugwerkende kracht te ver-
lenen tot 1 mei 1969. 

Ten slotte moge de ondergetekende er hierbij nog op wijzen, 
dat door het in het onderhavige wetsontwerp neergelegde sys-
teem een regeling als vervat in het derde en het vierde lid, voor 
de na 30 april 1970 liggende perioden, niet nodig is, omdat als 
gevolg van de inwerkingtreding per 1 mei 1970, als het ware 
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van dit tijdstip af, elke maand, waarover recht op pensioen 
bestaat, een gedeelte van de vakantie-uitkering wordt gereser-
veerd, welke uitkering alsdan als regel in zijn totaal in de eerst-
volgende maand mei tot uitbetaling zal komen. 

Artikel XIV, vijfde lid. Aangezien voor de in het derde en 
vierde lid bedoelde gevallen aan de bepalingen van deze wet, 
voor zover deze betrekking hebben op de vakantie-uitkerings-
regeling in de A.O.W. en in de A.W.W., een terugwerkende 
kracht is verleend tot 1 mei 1969, dient te worden voorkomen, 
dat in die gevallen alsnog over de periode 1 mei 1968 tot 1 mei 
1969 recht op vakantie-uitkering zou bestaan. 

In verband hiermede is in het vijfde lid voorgesteld, dat in 
deze gevallen over perioden, liggende vóór 1 mei 1969 geen 
aanspraak op vakantie-uitkering kan worden gemaakt. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


