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Met instemming heeft de ondergetekende er kennis van ge-
nomen dat vele leden, alvorens tot de beoordeling van het 
onderhavige wetsontwerp over te gaan, hun erkentelijkheid 
wensten uit te spreken tegenover de Stichting van de Arbeid 
en de Sociaal-Economische Raad voor de betrachte spoed bij 
het uitbrengen van de adviezen met betrekking tot de verho-
ging van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen. 

Voor het blijk van waardering, dat deze vele leden voorts 
jegens de ondergetekende gaven voor de toch vrij spoedige 
indiening van het - technisch niet eenvoudige - wetsontwerp, 
na de begin december 1969 ontvangen adviezen, is hij er-
kentelijk. 

Het verheugt de ondergetekende zeer, dat deze leden met 
betrekking tot de inhoud van het wetsontwerp hun grote vol-
doening uitspraken over de voorgestelde structurele verhoging 
van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen met 3 pet., ingaande 
1 januari 1970, en de invoering van een vakantietoeslag van 
respectievelijk 3 pet. in 1970 en 6 pet. voor volgende jaren. 
Het stemt hem tot voldoening dat deze leden, met hem, in 
afwijking van het S.E.R.-advies, de voorkeur gaven aan een 
definitieve regeling van de vakantietoeslag, zoals thans in het 
wetsontwerp is opgenomen, om de betrokkenen niet in het 
ongewisse te laten over de uiteindelijke afronding van deze in 
en buiten het bedrijfsleven reeds vrij algemeen ingevoerde 
regeling. 

Zoals de hier aan het woord zijnde leden terecht stelden, 
betekent een en ander in feite een extra verhoging van de 
A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen van 9 pet. in twee jaar, on-
geacht de voorgeschreven indexverhogingen en is deze extra 
verhoging niet alleen een directe aanzienlijke verbetering van 
de A.O.W.- en de A.W.W.-uitkeringen, doch moet deze tevens 
gezien worden als een eerste stap in de richting van het op-
trekken van deze uitkeringen tot het gewenste peil van het 
netto-minimumloon. Voor het begrip, dat deze leden er voor 
hadden, dat de werkzaamheden, verbonden aan de indexver-
hoging per 1 februari jongstleden, welke ook weer van invloed 
is op de thans met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1970 
voorgestelde structurele verhoging, het technisch voor de 
sociale verzekeringsbank onmogelijk maken de vakantieuitke-
ring dit eerste jaar eerder dan in september betaalbaar te stel-
len, is de ondergetekende zeer erkentelijk. 

Met belangstelling heeft de ondergetekende er kennis van 
genomen, dat de vele, hier aan het woord zijnde leden, met 
hem, verdere structurele verhogingen noodzakelijk en van 
essentieel belang achtten voor de uiteindelijke oplossing van het 
algemeen pensioenvraagstuk, dat, ook naar de mening dezer 
leden, het meest urgeert in het kader van de sociale voorzie-
ningen. Terecht achtten deze leden het in dit verband van 
belang, dat in het wetsontwerp is bepaald, dat - in het alge-
meen - zowel deze structurele verhoging van 3 pet. als de 
uitkering van de vakantietoeslag en de daarop komende ver-
hogingen als gevolg van de loonontwikkeling, niet in minde-
ring zullen worden gebracht op aanvullende pensioenuitke-
ringen, hetgeen op zichzelf reeds een verbetering van de pen-
sioenvoorzieningen betekent. 

De vele leden, hier aan het woord, wezen er op, dat in het 
eerste, pas verschenen, S.E.R.-advies over de afweging van 
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prioriteiten de oplossing van het pensioenvraagstuk de hoogste 
prioriteit krijgt. Niettemin - aldus deze vele leden - heeft de 
S.E.R. in zijn advies ook een passage gewijd aan de urgentie 
van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor anderen dan 
loontrekkenden. Ook aan dit vraagstuk, dat naar de mening 
dezer vele leden spoedig om voorziening vraagt, zou volgens 
de S.E.R. nog gewerkt moeten worden. 

Deze leden zouden gaarne van de ondergetekende vernemen, 
hoe hij tegenover de afweging van deze prioriteiten staat. Deze 
vele leden stelden daarbij de vraag of de ondergetekende, indien 
zijn oordeel in dezelfde richting mocht gaan als dat van de 
S.E.R., kan aangeven in welke volgorde hij aan beide problemen 
denkt het nodige te kunnen doen. Meer in het bijzonder stelden 
deze vele leden de vraag, of de ondergetekende voornemens 
is eerst de A.O.W.-pensioenen op het peil van het netto-mini-
mumloon te brengen, daarna de invoering van een arbeidsonge-
schiktheidsverzekcring voor anderen dan loontrekkenden te be-
vorderen en ten slotte het sluitstuk van de aanvullende pen-
sioenen te verwezenlijken. De nog steeds aan het woord zijnde 
vele leden waren van mening, dat een langdurig uitstel van het 
invoeren van een W.A.O. voor kleine zelfstandigen sociaal niet 
verantwoord is. 

Dat de in het vorenstaande aan het woord zijnde leden het 
vraagstuk van de afweging van prioriteiten nadrukkelijk aan de 
orde stelden, acht de ondergetekende alleszins begrijpelijk. Het 
is naar zijn oordeel volkomen terecht, dat verder in het onder-
havige voorlopig verslag ook verscheidene en verschillende 
leden dit punt naar voren brengen. Het is nl. een belangrijk 
punt van sociaal-politiek beleid. De ondergetekende heeft dit 
van de aanvang als zodanig onderkend en bij meer dan één ge-
legenheid laten blijken, o.a. in de memorie van toelichting op 
het onderhavige wetsontwerp, dat er op het terrein van de 
sociale verzekering in hoofdzaak twee wensen leven van drin-
gende aard, te weten een oplossing voor het pensioenvraagstuk 
en de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
anderen dan loontrekkenden. 

Het onderhavige wetsontwerp is ingediend op grond van de 
overweging, dat de hoogste prioriteit moet worden toegekend 
aan de oplossing van het pensioenvraagstuk. De ondergetekende 
heeft in de memorie van toelichting de gronden aangegeven, 
waarin deze hoogste mate van prioriteit naar zijn mening is ge-
legen. De algehele oplossing van het pensioenprobleem zal 
echter eerst na verloop van een aantal jaren geheel gerealiseerd 
kunnen worden. Nochtans moet het streven er op gericht zijn 
deze oplossing zo spoedig als dit maar mogelijk is te verwerke-
lijken. Immers zonder spoedige maatregelen raken de gepen-
sioneerden steeds verder achterop terwijl hun aantal alsmaar 
toeneemt. Het is dan ook zaak zo snel mogelijk een begin van 
oplossing van het pensioenvraagstuk tot stand te brengen. Het 
onderhavige wetsvoorstel beoogt dit dan ook. 

Betekent dit nu, dat de ondergetekende minder oog zou heb-
ben voor de hoge prioriteit, welke moet worden toegekend aan 
een totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor anderen dan loontrekkenden? Het tegendeel is het geval. 
Het verheugt de ondergetekende dan ook bijzonder, dat de 
S.E.R. in zijn eerste advies eveneens de urgentie van dit vraag-
stuk in zijn beschouwingen heeft betrokken en gesteld heeft 
dat, indien de toeneming van het beschikbare inkomen een 
snellere verwezenlijking van de wensen toelaat dan thans valt te 
voorzien, zonder de minimaal noodzakelijk geachte stijging van 
het reëel vrij beschikbare inkomen aan te tasten, in de eerste 
plaats aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid van 
versnelling van een dekking van het arbeidsongcschiktheids-
risico voor zelfstandigen. 

Gesteld voor de vraag hoe en in welke volgorde de onder-
getekende aan beide problemen het nodige denkt te kunnen 
doen, zou hij willen stellen, dat hij voornemens is te bevorderen, 
dat zo spoedig mogelijk wettelijke maatregelen worden voor-
bereid zowel voor de oplossing van het pensioenvraagstuk als 
voor de invoering van een arbeidsongeschikheidsvcrzekering 
voor niet-loontrekkenden, waarbij hij ervan uitgaat dat, na de 
totstandkoming van deze wettelijke maatregelen - afhankelijk 
van de dan voorhanden zijnde situatie, waarover thans uiter-

mate moeilijk een voorspelling valt te doen - nagegaan zal 
moeten worden, wanneer en eventueel in welke fasen met de in-
voering van die wettelijke maatregelen kan worden begonnen. 
Jn dit verband moge hij nogmaals de aandacht erop vestigen, 
dat te zijnen departemente reeds met voortvarendheid aan de 
voorbereiding van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, als 
door de S.E.R. bedoeld, wordt gewerkt. De voorbereiding van 
wettelijke maatregelen, welke zullen moeten leiden tot de op-
lossing van het pensioenvraagstuk, kunnen eerst met kracht 
worden aangevat als het advies van de S.E.R. dienaangaande is 
verschenen. 

Uiteraard betekent een en ander niet, dat de tijd, welke met 
het tot stand brengen van deze wettelijke maatregelen gemoeid 
is, overigens onbenut zou moeten voorbijgaan. Met name be-
hoeft en moet dit geenszins betekenen, dat de eerste in het 
onderhavige wetsontwerp voorgestelde stap inmiddels niet door 
verdere stappen tot autonome verhoging van de A.O.W.- en 
A.W.W.-pensioenen zal moeten worden gevolgd. De onder-
getekende komt hierop nog nader terug. 

Het stemt de ondergetekende tot voldoening, dat de aan het 
woord zijnde vele leden zijn beschouwingen met betrekking tot 
het algemene pensioenvraagstuk zo goed als geheel konden 
onderschrijven. Hij heeft daarbij nota genomen van de opmer-
king, welke deze leden in dit verband maakten, nl. dat het voor 
vele kleine en middelbedrijven financieel ondoenlijk was en is 
een afzonderlijke redelijke pensioenvoorziening voor werkne-
mers te bekostigen. 

Voor wat deze laatste opmerking betreft acht de ondergete-
kende het enigszins inopportuun daarop reeds bij deze gelegen-
heid dieper in te gaan. De bespreking van het aspect, dat deze 
leden met deze opmerking aanroerden, kan naar het hem voor-
komt beter onder ogen worden gezien, wanneer de regeling van 
de pensioenproblematiek vastere vormen heeft aangenomen. 
Het is immers nog in het geheel niet bekend in welke vorm een 
algemene pensioenregeling tot stand zal komen, welke de 
financiële grondslagen daarvan zullen zijn, welke uitvoering 
daaraan zal worden gegeven, in welke fasen eventueel de in-
voering zal plaatsvinden en welke lasten met een en ander ge-
paard zullen gaan. 

De vele hier nog aan het woord zijnde leden, meenden 
met verwijzing naar het aantal opmerkingen van de onder-
getekende in de memorie van toelichting, in verband met het 
overleg binnen het bedrijfsleven nog geen standpunt kenbaar 
te moeten maken met betrekking tot de verschillende — door de 
ondergetekende genoemde - onderdelen van het pensioenvraag-
stuk. Wel wilden zij gaarne van de ondergetekende vernemen 
of het er nog steeds naar uitziet, dat het bedrijfsleven medio dit 
jaar tot overeenstemming zal komen op de hoofdpunten van een 
plan tot oplossing van het pensioenprobleem en hoeveel tijd dan 
naar de mening van de ondergetekende nodig zal zijn om een 
wetsontwerp dienaangaande voor te bereiden, mede gelet op de 
uitgebreide en zeer gecompliceerde materie. 

De ondergetekende heeft nog steeds goede hoop, dat het 
bedrijfsleven medio dit jaar, wellicht kort na de zomermaanden, 
gereed zal komen met een advies inzake de hoofdpunten van 
beleid met betrekking tot de oplossing van het pensioenvraag-
stuk. Hoeveel tijd na het uitbrengen van het advies van het 
bedrijfsleven met de voorbereiding van een wetsontwerp ge-
moeid zal zijn, valt thans moeilijk te bezien, alleen reeds op 
grond van de omstandigheid, dat nu nog niet bekend is langs 
welke weg de verschillende vraagpunten zullen moeten worden 
opgelost. Zoals door de aan het woord zijnde leden zelf reeds 
terecht werd opgemerkt, betreft het hier een uitgebreide en zeer 
complexe materie. 

Deze leden wilden de ondergetekende voorts de vraag stellen 
of uit de aandrang, die door hem op het bedrijfsleven - terecht 
- wordt uitgeoefend om ter zake van het pensioenprobleem op 
korte termijn te handelen, ook mag afgeleid worden, dat de 
verdere structurele verhogingen van de A.O.W. en A.W.W. tot 
het netto-minimumloon ook binnen redelijke termijn mogen 
worden verwacht. 

In verband met deze vraag meenden deze vele leden te 
moeten opmerken, dat het niet alleen gaat - hoe belangrijk en 
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urgent ook - om de uiteindelijke oplossing van het pensioen-
vraagstuk voor de thans nog actieven in het bedrijfsleven, maar 
ook voor de huidige A.O.W.-trekkers, waarvan velen jaren 
actief aan het bedrijfsleven hebben deelgenomen maar geen of 
weinig aanvullend pensioen ontvangen. Voor deze belangrijke 
categorie is de structurele optrekking van de A.O.W.- en 
A.W.W.-uitkering tot het netto-minimumloon binnen redelijke 
tijd van grote betekenis. 

De ondergetekende wil gaarne erkennen, dat deze leden met 
deze opmerkingen op een uitermate belangrijk aspect wijzen. 
Het zou van bijzonder grote betekenis zijn zowel met het oog 
op de plannen tot oplossing van het pensioenvraagstuk als ook 
met betrekking tot de verbetering van de financiële positie 
van de bejaarden op zich, indien zou kunnen worden aan-
gegeven binnen welk tijdschema ongeveer de optrekking van de 
A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen tot het netto-minimumloon 
haar beslag zou kunnen hebben gekregen. Niettemin moge de 
ondergetekende in dit verband allereerst verwijzen naar de 
inhoud van het recentelijk uitgekomen eerste advies van de 
S.E.R. over de programmering van de sociale verzekering op 
middellange termijn. Naar de mening van de ondergetekende 
benadert de S.E.R. - niet ten onrechte - de ontwikkeling 
van de collectieve voorzieningen - waaronder met de hoogste 
prioriteit de oplossing van het pensioenvraagstuk en als onder-
deel daarvan de optrek van de A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen 
- met een grote mate van voorzichtigheid. De S.E.R. gaat er-
van uit, dat de verhoging van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkerin-
gen voor een echtpaar resp. voor een weduwe met kinderen tot 
een zodanig niveau, dat het beschikbare inkomen (bruto-in-
komen, verminderd met eventuele sociale verzekeringspremies 
en inkomstenbelasting) gelijk is aan het beschikbare inkomen 
bij het minimumloon, incl. vakantietoeslag, zal betekenen, dat 
de premies voor de A.O.W. en de A.W.W. zullen moeten stijgen 
tot een niveau, dat ca. 25 pet. a 30 pet. hoger is dan het niveau, 
dat zonder de structurele verhoging zou zijn bereikt (de S.E.R. 
gaat daarbij uit van een premiepercentage van 9,1 voor de 
A.O.W. en 1,5 voor de A.W.W.). 

De S.E.R. neemt daarbij voorts in beschouwing de vermoe-
delijke ontwikkeling van de premiepercentages voor de overige 
sociale verzekeringen en confronteert het geheel met een toet-
singsnorm in die zin, dat voor de actieven het beslag op de 
reële inkomensstijging door de sociale verzekeringen en andere 
collectieve voorzieningen gemiddeld slechts op een deel van 
deze inkomensstijging betrekking dient te hebben, zodat althans 
een deel van deze stijging als reëel beschikbaar inkomen ter 
vrije besteding van de gezinshuishoudingen overblijft. In het 
kader van dit geheel kan de S.E.R. geen concrete uitspraak 
doen - en daarvoor heeft de ondergetekende alle begrip -
ten aanzien van een op jaren gestelde schetsmatige ontwikkeling 
van het gehele vraagstuk en zeker niet in het bijzonder voor 
wat betreft een optrekking van de A.O.W.- en A.W.W.-pen-
sioenen op bepaalde termijn. De ondergetekende acht het van 
wijs beleid getuigen, wanneer de S.E.R. met betrekking tot dit 
laatste punt in hoofdstuk IV, getiteld conclusies en aanbevelin-
gen, tot de slotsom komt, dat de Raad meent te moeten afzien 
van het concretiseren van de periode, waarin deze verhogng 
van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen volledig moet zijn ver-
wezenlijkt. De ondergetekende zou zich dienaangaande geheel 
bij de S.E.R. willen aansluiten. Het is met het oog op soort-
gelijke overwegingen als de S.E.R. naar voren brengt, dat de 
ondergetekende in de memorie van toelichting erop wees, dat 
het hem te ver gaat - dit eenvoudig uit een oogpunt van reali-
teitszin - zich reeds nu uit te spreken over maatregelen, welke 
zich uitstrekken over de periode, welke ligt na 1971. 

Naar aanleiding van de beschouwingen, die de hier aan het 
woord zijnde leden wijdden aan de verhouding tussen de uit-
keringen krachtens de A.B.W. en de pensioenen ingevolge de 
A.O.W. en hun vraag of de voorgestelde vakantietoeslag in 
mindering dient te worden gebracht op de A.B.W.-uitkering, 
moge de ondergetekende het volgende opmerken. 

De uitkeringen krachtens de A.B.W. dragen wezenlijk het 
karakter van een aanvulling op de beschikbare eigen geldmid-
delen tot het niveau van de algemeen noodzakelijke kosten 

van het bestaan. Dit bestaanskostenniveau wordt in de op de 
A.B.W. steunende rijksgroepsregelingen voor werkloze werk-
nemers en voor mindervaliden op een bedrag dat ongeveer 
overeenkomt met het besteedbaar wettelijk minimumloon, in-
clusief de minimumvakantiebijslag. Deze rijksgroepsnormen 
zijn ook richtinggevend voor het gemeentelijk bijstandsbeleid. 
Het bedoelde bedrag wordt door de thans geldende A.O.W.-
pensioenen niet bereikt. De structurele verhoging van het 
A.O.W.-pensioen met in totaal tot 9 pet. in 1971, waarvan 
6 pet. in de vorm van een vakantie-uitkering, zal tot een stij-
ging van de eigen middelen van de bejaarden leiden en der-
halve het verschil tussen de bedragen van het A.O.W.-pensioen 
en van de algemeen noodzakelijke bestaanskosten verkleinen, 
waardoor met een geringere aanvullende bijstandsuitkering kan 
worden volstaan. Het zou niet juist zijn om dat deel van het 
A.O.W.-pensioen. dat als vakantie-uitkering wordt uitbetaald, 
bij de verlening van bijstand buiten beschouwing te laten. Daar 
bij het vaststellen van de bijstandsnormen met vakantiebijslag 
rekening wordt gehouden, zou het buiten beschouwing laten 
daarvan neerkomen op een verhoging van de bijstandsnormen 
tot boven het besteedbaar inkomen van degene die het mini-
mumloon ontvangt, hetgeen niet aanvaardbaar is. 

Voorts stelden de aan het woord zijnde vele leden de vraag 
of, nu de structurele verhoging van de A.O.W. en de A.W.W. 
tot aanmerkelijke uitgavenvermindering ingevolge de Algemene 
Bijstandswet zal leiden, deze besparing van overheidsuitgaven 
niet mede zou kunnen worden aangewend tot verbetering van 
de inkomenspositie van de categorie „oud-interimtrekkers" die 
- mede als gevolg van de vroegere structuur van de sociale 
verzekering - uitsluitend op die uitkering zijn aangewezen. Zij 
zouden hierover gaarne de mening van de ondergetekende ver-
nemen. Eveneens zouden zij willen vernemen, hoe een maat-
regel voor deze groep is in te passen in het programmerngs-
advies van de S.E.R. en de prioriteitsbepaling voor 1970 en 
volgende jaren. Voorts zouden zij graag geïnformeerd worden 
over de stand van zaken met betrekking tot het door de onder-
getekende alsnog aan de Stichting van de Arbeid gevraagde 
nieuwe advies inzake de optrekking van de uitkeringen van 
deze groep. 

Zoals de ondergetekende in de memorie van toelichting naar 
voren heeft gebracht, is het onjuist te stellen, dat het optrekken 
van de A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen op de wijze, als in het 
onderhavige wetsontwerp is voorgesteld, alleen maar tot een 
aanmerkelijke uitgavenvermindering leidt voor 's Rijks schat-
kist, omdat een besparing plaats vindt op de uitgaven krachtens 
de Algemene Bijstandswet. Daartegenover staat immers een, 
in totaal genomen, verlaging van de belastbare inkomemsom, 
welke een derving van belastingmiddelen te zien geeft, die 
vorenbedoelde besparing ruimschoots overtreft. 

Het moet onder deze omstandigheden, gelet ook on het feit, 
dat een verder beslag op de overheidsmiddelen vermeden dient 
te worden, uitgesloten worden geacht, dat Rijksnvddelen wor-
den aangewend tot verbetering van de inkomenspositie van de 
categorie „oud-interimtrekkers". 

Het verheugt de ondergetekende te kunnen mededelen, dat 
hem dezer dagen het advies van de Stichting van de Arbeid 
met betrekking tot de oud-I.W.I.-trekkers heeft bereikt. Blijkens 
bedoeld advies van 14 mei j.1., hetwelk als bijlage aan de 
memorie van antwoord is toegevoegd, is de Stichting niet tot 
een eenstemmigheid gekomen. Mede in verband hiermede en 
gezien voorts het daarbij betrokken vraagstuk van de priori-
teiten is de ondergetekende voornemens ter zake op korte ter-
mijn het advies van de S.E.R. te vragen. 

De vele leden, hier aan het woord, wijdden voorts een aantal 
opmerkingen aan de voorgeschiedenis van deze en ook vroegere 
verbetering (en) in de uitkering krachtens de sociale verzeke-
ring, welke niet in alle opzichten hun instemming had. Vooral 
met het oog op de toekomst wilden zij nadrukkelijk verzoeken 
te voorkomen, dat gedurende de periode, dat zulk een ver-
betering in het parlement en in het volk „rijpt", hetzij door 
informele berichtgeving (die niet wordt gecorrigeerd), hetzij 
door voorlopige mededelingen van de minister de indruk wordt 



gevestigd, dat de kosten een percentage uitmaken, dat later blijkt 
aanmerkelijk lager te zijn dan de werkelijke kosten. 

Zo is er geruime tijd de indruk geweest, dat de kosten van 
de A.O.W.-optrekking pl.m. 0,4 pet. zouden zijn. Thans blijkt 
— aldus deze vele leden -, dat het 0,85 pet. is. Er op wijzende, 
dat dit belangrijke verschil niet geheel wordt verklaard door 
de beslissing van het kabinet om reeds nu definitief te beslis-
sen over de tweede fase van invoering van de vakantietoeslag, 
merkten deze vele leden op, dat gedurende de periode, dat 
ervan wordt uitgegaan, dat de kosten 0,4 pet. zijn, dit cijfer 
natuurlijk een rol speelt bij degenen die, kosten en opbrengst 
afwegend in de opinievorming, zich inzetten deze belangrijke 
verbetering te helpen realiseren. Op een gegeven ogenblik zijn 
dan zodanige verwachtingen gewekt, dat het tempo van reali-
sering niet meer kan worden teruggedraaid tot dat, waarin de 
gewenste verbeteringen in de jaarlijks beschikbare ruimte kun-
nen worden ingepast. Op deze wijze heeft - aldus deze vele 
leden - geen zuivere afweging plaatsgevonden tussen de wer-
kelijke kosten en het tempo waarin, gezien de bruto Ioon-
beweging, de stijging van de overheidsuitgaven en daarmee 
samenhangend de belastingdruk, de overige kosten en de ge-
wenste verbetering van het reëel besteedbaar inkomen, de be-
treffende sociale verbetering kan worden bereikt zonder dat zij 
een bijdrage is tot inflatoire ontwikkelingen. Deze leden wilden 
de ondergetekende met veel nadruk verzoeken te bevorderen, 
dat zulke ontwikkelingen in de toekomst niet meer zullen ge-
schieden. Juist omdat er nog vele wensen leven is het gewenst, 
door een goed inzicht in de te verwachten kosten, te kunnen 
komen tot een afweging van prioriteiten en het opstellen van 
een tijdschema, waarbinnen de gewenste verbeteringen geleide-
lijk kunnen worden gerealiseerd. 

Als de ondergetekende de opmerkingen van deze vele leden 
goed heeft verstaan, dan wilden zij hem met nadruk onder de 
aandacht brengen, welke kwalijke gevolgen - ook in de toe-
komst — het resultaat kunnen zijn van premieberekeningen, 
welke volgens deze leden aanvankelijk - naar hun mening 
geheel onjuist — uitkomen op een verhoging van 0,4 pet. doch 
later daadwerkelijk op een verhoging van 0,85 pet. blijken uit 
te komen. De ondergetekende zou de bezorgdheid van deze 
leden in dit opzicht kunnen delen als deze omstandigheid zich 
inderdaad aldus had voorgedaan. Doch dit is geenszins het 
geval. 

Aanvankelijk werden op grond van de op dat moment voor-
handen cijfers berekeningen gemaakt van de premieverhoging, 
welke voor het jaar 1970 benodigd zou zijn bij een voorge-
nomen verhoging van de A.O.W.-pensioenen van 3 pet. en een 
vakantieuitkering in dat jaar van 3 pet. Deze aanvankelijke 
berekening kwam uit op een verhoging van 0,3 pet. op jaar-
basis, hetgeen overeenkomt met een verhoging van 0,4 pet. 
ingaande 1 april 1970. Toen de tijd vorderde en het overigens 
ook dienstig bleek een te grote premiestijging van 1970 op 
1971 te voorkomen, zijn premieberekeningen opgesteld, welke 
van een hogere aanvangsstijging uitgingen. De verhoging van 
de premie is inmiddels door de ondergetekende, gezien het een-
stemmig advies van de Sociale Verzekeringsraad, nader vast-
gesteld op 0,8 pet. ingaande 1 juli 1970. Voor het jaar 1970 
betekent dit op jaarbasis een verhoging van 0,4 pet. of slechts 
0,1 pet. meer dan aanvankelijk voor 1970 op jaarbasis werd 
berekend. De ondergetekende meent dan ook, dat de prae-
misse, waarvan deze vele leden bij hun betoog uitgaan, nl. 
zonder meer een verschil in berekening in de orde van grootte 
van bijna een half procent, niet juist is. Niettemin wil hij deze 
vele leden gaarne de verzekering geven - ook al meent hij in 
dit opzicht ten deze niet in gebreke te zijn gebleven - dat hij 
zo veel als hem mogelijk is mede zal werken aan het voor-
komen van het vestigen van een indruk, welke later niet aan de 
werkelijkheid beantwoordt. 

Met betrekking tot de opmerkingen van de hier aan het 
woord zijnde leden over de verhoging van de premiepercen-
tages A.O.W. en A.W.W. per 1 juli a.s. deelt de ondergetekende 
mede, dat, zoals deels uit het voorgaande al is gebleken, ook 
de S.V.R. blijkens zijn advies van oordeel is, dat kan worden 

volstaan met een verhoging van de A.O.W.-premie tot 9,9 pet. 
en handhaving van de A.W.W.-prcmie op 1,5 pet. 

Voorts stelden deze leden de vraag in hoeverre het percen-
tage, waarmede de premie wordt verhoogd, verband houdt met 
de genoemde stijging van de liquiditeitsreserve met f79 min. 
in 1970 en f285 min. in 1971. Deze leden zouden daarbij 
gaarne vernemen wat de ratio is van deze stijging. Indien de 
ratio - aldus deze leden - gelegen zou zijn in het feit, dat van 
de premieopbrengst eerst 25 pet. in het volgende jaar wordt 
ontvangen, vragen zij zich af of de premie-inning met name 
van hen, die de premie per aanslag moeten voldoen, wel in 
voldoende snel tempo wordt geregeld en of bij een betere 
regeling daarvan niet kan worden volstaan met het aanhouden 
van een kleinere liquiditeitsreserve. Vervolgens stelden zij in 
dit verband de vraag of het niet wenselijk zou zijn, dat de 
Regering op grond van artikel 65 van de A.O.W. een duidelijke 
richtlijn geeft omtrent de omvang van de liquiditeitsreserve. 

De ondergetekende moge naar aanleiding van deze vragen 
opmerken, dat de liquiditeitsreserve noodzakelijk is voor de 
overbrugging van de periode gelegen tussen de uitbetaling van 
de pensioenen en de - latere - ontvangst van de premie. Uit 
de opeenvolgende balansen van het A.O.W.-fonds blijkt, dat 
de achterstand in de premieontvangst per de balansdatum ge-
middeld genomen 25 pet. bedraagt. Indien op een bepaalde 
balansdatum een hiermede overeenkomende reserve aanwezig 
zou zijn, dan blijft uiteraard jaarlijks een te reserveren bate 
van 25 pet. van de premietoename ten opzichte van het voor-
gaande jaar nodig om de reserve op het vereiste relatieve peil 
te houden. De voor 1970 en 1971 geraamde stijging van de 
liquiditeitsreserve van f 79 min. en f 285 min. dient dan ook 
uitsluitend om deze reserve op het peil van ultimo 1969 te 
handhaven. 

Met betrekking tot de vraag over het tempo van premie-
inning van degenen, die de premie per aanslag moeten voldoen, 
moge de ondergetekende opmerken, dat de voorlopige aansla-
gen premieheffing zo spoedig mogelijk na de aanvang van het 
premiejaar - in de maanden januari en februari - worden 
verzonden. Deze aanslagen worden opgelegd naar geschatte 
bedragen, waarbij het uiteindelijk verschuldigde bedrag zoveel 
mogelijk wordt benaderd. In de praktijk blijkt, dat deze schat-
tingen in het algemeen vrij juist zijn, omdat in de aanslagsfeer 
ca. 90 pet. van de premie door middel van voorlopige aan-
slagen wordt ingevorderd. Een versnelling van de premie-
inning is dan ook niet wel mogelijk. Overigens zou een zo-
danige versnelling, gezien het feit dat reeds ca. 90 pet. van 
de premie door middel van voorlopige aanslagen wordt in-
gevorderd, zeker niet tot gevolg hebben, dat met een aan-
merkelijk lagere liquiditeitsreserve zou kunnen worden vol-
staan. 

Met betrekking tot de vraag of het niet wenselijk zou zijn 
een duidelijk richtlijn te geven omtrent de omvang van de 
liquiditeitsreserve, moge de ondergetekende opmerken, dat de 
benodigde liquiditeitsreserve — zoals reeds werd vermeld -
op ca. 25 pet. van de jaarpremie wordt gesteld. Indien deze 
norm niet wordt bereikt, zal het A.O.W.-fonds derhalve met 
tijdelijke tekorten aan middelen te kampen hebben. In deze 
tijdelijke tinancieringsmoeilijkhcden wordt echter in de eerste 
plaats voorzien door het bepaalde in artikel 12, derde lid, van 
de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid. Ingevolge deze bepaling worden nl. indien het A.O.W.-, 
A.W.W.- of A.K.W.-fonds niet voldoende middelen heeft, de 
benodigde gelden door de andere genoemde fondsen renteloos 
voorgeschoten. Slechts indien de middelen van het A.W.W.-
fonds en het A.K.W.-fonds niet toereikend zijn om volledig 
in de liquiditeitskosten van het A.O.W.-fonds te voorzien, 
worden - met toepassing van artikel 65 van de A.O.W. - rente-
loze voorschotten verleend door het rijk. Gezien de onderlinge 
samenhang van de liquiditeitsposities van de hierbedoelde 
fondsen zou derhalve met een richtlijn betreffende de omvang 
van de liquiditeitsreserve van het A.O.W.-fonds alleen niet 
kunnen worden volstaan. 

De ondergetekende overweegt de S.V.R. de vraag voor te 
leggen of er behoefte bestaat aan richtlijnen omtrent het niveau 
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van de liquiditeitsreserves van de hiergenoemde sociale ver-
zekeringsfondsen. 

De noodzakelijke premieverhoging betekent - aldus deze 
vele leden - voor de lagere en middengroepen een extra ver-
zwaring van de premiedruk. Met verwijzing naar een door de 
commissie-Vos met betrekking tot de premiedruk gedane sug-
gestie. welke thans door de S.E.R. wordt bestudeerd, en waar-
voor deze vele leden belangstelling hebben, zouden zij, indien 
mogelijk, ook graag vernemen of de ondergetekende thans reeds 
de mogelijkheid ziet tot optrekking van de premie-inkomens-
grens, die f 17 450 bedraagt, te komen. 

Naar aanleiding van deze vraag zou de ondergetekende wil-
len opmerken, dat het hem minder opportuun voorkomt, om, 
nu de S.E.R. het rapport van de commissie-Vos. waarin ver-
schillende aanbevelingen zijn gedaan, nog in studie heeft, een 
maatregel als door vele leden bedoeld te bevorderen. Naar zijn 
inzicht verdient het de voorkeur ter zake het S.E.R.-advies 
af te wachten. 

Met betrekking tot de vraag van deze vele leden of de ver-
hoogde A.O.W.-premie niet gelijktijdig een herziening behoort 
in te houden van het daarvan afgeleide bedrag, dat bij inhou-
ding A.O.W.-premie moet worden betaald voor de A.K.W., 
deelt de ondergetekende mede, dat de Regering van oordeel is, 
dat het op grond van algemeen economische overwegingen, nl. 
het zoveel mogelijk in evenwicht houden van de verhoging 
van de uitkeringen, zonder op de fondsen in te teren, en de 
daartegenover staande ontvangsten, aanbeveling verdient het 
thans geldende premiepercentage voor de A.K.W., dat in feite 
een opslagpercentage is op de gezamenlijke premiepercentages 
voor de A O.W. en de A.W.W., per 1 juli 1970 ongewijzigd 
te laten. De ondergetekende heeft dan ook inmiddels bij be-
schikking het bedoelde premiepercentage voor de A.K.W. ge-
handhaafd op 18,9 pet. Uiteraard zal het opslagpercentage 
van de A.K.W. voor het jaar 1971 aan de hand van de voor 
dat jaar relevante gegevens, opnieuw worden vastgesteld. 

De ondergetekende heeft met voldoening kennis genomen 
van het feit dat vele leden zich kunnen verenigen met de 
optrekking van de toelatingsgrens en de verhogingen van de 
inkomensgrenzen voor de premievaststelling voor de bejaarden-
verzekering, zoals in het wetsontwerp is aangegeven, alsmede 
met het voorstel om de vakantie-uitkering ingevolge de A.O.W. 
buiten beschouwing te laten voor de vaststelling van de inko-
mensgrens voor de bejaardenverzekering. 

Deze zelfde leden wensten op te merken, dat bij de huidige 
regelingen voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering en voor 
de bejaardenziekenfondsverzekering enkele onbillijkheden met 
betrekking tot de premiehoogte voorkomen. Zij verwachten 
echter, dat voor het einde van dit jaar de inkomensgrens (z.g. 
welstandsgrens) voor de verplichte en vrijwillige ziekenfonds-
verzekering zal worden herzien, bij welke gelegenheid ook 
bedoelde onbillijkheden in de premieregeling aan de orde 
kunnen komen. 

De ondergetekende moge dienaangaande opmerken, dat hem 
met betrekking tot de bedoelde onbillijkheden in de premie-
regeling, na de invoering van de maatregelen voor minder 
draagkrachtigen, vrijwel geen klachten hebben bereikt ten aan-
zien van de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Met name de 
in dit verband getroffen nieuwe premiereductieregeling heeft, 
voor zover thans kan worden nagegaan, zeer bevredigend ge-
werkt. 

Voor wat betreft de premie voor de bejaardenziekenfonds-
verzekering beperken de moeilijkheden zich in hoofdzaak tot 
de ongehuwden in de hoogste klassen van deze verzekering, 
waar het kan voorkomen dat de vrijwillige verzekering voor-
deliger zou zijn. Dit probleem doet zich vooral voor in streken 
waar de verhoging van de premie voor de vrijwillige verzeke-
ring niet terstond op 1 januari van dit jaar is ingevoerd; waar 
dit alsnog op een later tijdstip is geschied, zoals bijvoorbeeld 
bij de Amsterdamse ziekenfondsen, blijken de moeilijkheden 
grotendeels te zijn opgelost. 

Hoe de vchouding tussen enerzijds de premie voor de vrij-
willige verzekering, welke onder goedkeuring van de Zicken-
fondsraad door de ziekenfondsen zelf wordt vastgesteld, en 

anderzijds die voor bejaardenverzekering, welke landelijk door 
de ondergetekende wordt vastgesteld, zich zal ontwikkelen, is 
thans niet te overzien. De premie van de vrijwillige ziekenfonds-
verzekering is afgestemd op de totale kosten van de verstrek-
kingen van de bij het betreffende ziekenfonds ingeschreven 
vrijwillig verzekerden. De premie voor de bejaardenzieken-
fondsverzekering omvat ongeveer 40 pet. van de kosten van 
de geneeskundige verzorging van de bejaarden. Het resterende 
deel van deze kosten wordt gedragen door de overheid en de 
algemene kas van de verplichte ziekenfondsverzekering en het 
bedrijfsleven. 

De ondergetekende heeft, zoals reeds eerder door hem te 
kennen is gegeven, inderdaad het voornemen te bevorderen 
dat de loongrens van de verplichte ziekenfondsverzekering per 
1 januari 1971 extra wordt verhoogd. Een desbetreffend ont-
werp van wet tot wijziging van de Ziekenfondswet zal op zeer 
korte termijn bij de Staten-Generaal worden ingediend. 

Deze verhoging van de loongrens van de verplichte zieken-
fondsverzekering zal tot gevolg hebben, dat ook de inkomens-
grens van de vrijwillige ziekenfondsverzekering een overeen-
komstige verhoging ondergaat. Dit op zich zal evenwel geen 
betrekking hebben op de hoogte van de premies. Wat de relatie 
betreft tussen de verplichte, de vrijwillige en de bejaarden-
verzekering, wacht de ondergetekende met belangstelling de 
studie af, welke de Sociaal-Economische Raad wijdt aan de 
adviesaanvrage van 8 augustus 1968 inzake de structuur van 
de kosten van verzekering tegen geneeskundige verzorging. 

Vele andere leden, alsmede enige andere leden konden zich 
inhoudelijk verenigen met dit ontwerp van wet. Wel hechtten 
zij er aan ook hier te constateren, dat zij, o.a. gezien de finan-
ciële positie van vele bejaarden, deze maatregelen graag eerder 
gerealiseerd hadden gezien, en dat ook duidelijk, nog in het 
recente verleden, bepleit en voorgesteld hebben. Zij wezen er 
voorts op, dat hun voorstellen dienaangaande o.a. werden af-
gewezen met het argument, dat het bekende advies van de 
S.E.R. nog niet binnen was. Hoewel bedoeld totaaladvies er 
nog niet is. heeft de minister, zelfs nog in afwachting van een 
eerste interimadvies, dit ontwerp van wet ingediend. 

De ondergetekende erkent gaarne, dat de hier aan het woord 
zijnde leden bij verschillende gelegenheden reeds eerder op 
verhoging van de A.O.W.- en A.W.W. pensioenen hebben aan-
gedrongen. Hij meent evenwel, dat deze leden, wanneer zij in 
een enkele passage, als hierboven is weergegeven, een korte 
samenvatting willen geven van hetgeen hun in de achter ons 
liggende periode voor ogen heeft gestaan en van de ontwikke-
üng, welke tot het onderhavige wetsontwerp heeft geleid, het 
accent toch niet valt daar waar het tot een juiste beoordeling 
van de gang van zaken nodig is. In dit verband zou de onder-
getekende een tweetal opmerkingen willen maken. Tn de eerste 
plaats zou hij willen wijzen op het toch aanmerkelijke verschil, 
dat gelegen is in het zonder meer nog verder verhogen van de 
A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen en het plaatsen van een optrek 
van deze pensioenen in het kader van de oplossing van de a1ge-
mene pensioenproblematiek: in de tweede plaats zou hij willen 
stellen, dat, hoewel ten tijde van de indiening van het onder-
havige wetsontwerp het advies van de S.E.R. dienaangaande 
nog niet binnen was, hij niettemin - de ondergetekende heeft 
dit in de memorie van toelichting uitvoerig tot uitdrukking 
gebracht - de nodige voorbereiding tot de voorgestelde maat-
regelen niet eerder heeft ter hand genomen dan nadat hij op 
de hoogte was van het gevoelen, zoals dat in de S.P.R. leefde. 

Het verheugt de ondergetekende overigens, dat de hier aan 
het woord zijnde leden de opvatting van de ondergetekende, 
van de S.E.R. en var. de Stichting van de Arbeid, deelden, dat 
dit alles een onderdeel dient te zijn van na te streven pensioen-
verbeteringen over de hele linie. 

Daarvan uitgaande, en overigens het pensioenprobleem in 
zijn totaliteit hier en nu onbesproken latend, zagen deze leden 
de nu voorgestelde verbeteringen duidelijk als een eerste stap, die 
regelmatig, zo mogelijk van jaar tot jaar. door volgende stappen 
gevolgd dient te worden. Binnen een duidelijk afzienbare periode 
dienen de hierbedoeldc uitkeringen oo peil (minimumloon) ge-
bracht te worden. Deze leden waren daarom van mening, dat de 
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ondergetekende zich voor 1971 en volgende jaren te gereser-
veerd uitlaat. 

In dit verband betrokken deze leden ook de vakantieuitkering, 
welke de ondergetekende, in afwijking van het S.E.R.-advies -
naar de mening van deze leden terecht - op 6 pet. heeft gebracht 
„uit een oogpunt van een in het algemeen toch wenselijke zeker-
heid van toekomstig beleid". 

Tegen dezelfde achtergrond, nl. de wenselijke zekerheid van 
een toekomstig beleid, plaatsten deze leden ook hun opmerkin-
gen omtrent de opvatting, dat de structurele verhoging buiten de 
in de A.O.W. geregelde aftrekbcpalingen moet blijven. 

Ook de verhouding tussen A.O.W.- en A.W.W.-uitkering 
enerzijds en uitkeringen ingevolge de Algemene Bijstandswet 
anderzijds plaatsten deze leden in dit kader. De spanningen hier-
door opgeroepen en de als onaangenaam ervaren gevolgen van 
deze maatregel moet men - aldus deze leden - en om de be-
trokken mensen èn om het door het Rijk en gemeenten te voeren 
beleid, niet over een te lange periode uitsmeren. 

Ten slotte zouden deze leden - eveneens in dit verband - aan 
de ondergetekende willen vragen, wat dit gedeelte betreft en 
wjllicht is dat het sterkste motief, of hij niet met hen van 
mening is, dat van een duidelijke positiebepaling van Regering 
en parlement inzake een snelle oplossing van het hele pensioen-
vraagstuk een zeer positieve en niet te onderschatten impuls tot 
bedoelde oplossing zal uitgaan, en dat daartegen iedere neiging 
tot vertraging en een te gereserveerde opstelling deze zo belang-
rijke zaak alleen maar kunnen schaden. Deze leden citeerden 
daarbij de woorden van de ondergetekende: dit eenvoudig uit 
een oogpunt van realiteitszin. Deze leden wezen erop, dat be-
kend mag worden verondersteld, dat zij graag binnen vijf jaar 
de hier in het geding zijnde uitkeringen op het peil van het 
minimumloon gebracht zien. 

De ondergetekende erkent gaarne, dat er in het betoog van de 
hier aan het woord zijnde leden elementen aan de orde komen, 
die hem aanspreken. Dat het wenselijk is om de operatie, die 
ons in de eerstkomende jaren t; wachten staat, nl. de optrekking 
van de A.O.W.- en A.W.W.«pensioenen tot het beoogde peil 
(minimumloon), om verschillende redenen zo spoedig mogelijk 
haar beslag te doen vinden, heeft ook de ondergetekende wel 
onderkend. Met name het belangrijke punt om zo spoedig mo-
gelijk tot de oplossing van het pensioenvraagstuk te komen als-
ook de moeilijkheid, welke gelegen is in de verhouding van de 
A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen tot de uitkeringen ingevolge de 
Algemene Bijstandswet maken het op zich zelf, nu de weg, 
welke moet worden gevolgd, in grote lijnen is uitgestippeld, 
wenselijk, dat de voorhanden zijnde mogelijkheden zoveel mo-
gelijk worden benut om deze weg ook zo snel mogelijk af te 
leggen. Wanneer deze leden echter de ondergetekende op dit 
punt realiteitszins willen voorhouden, zou hij hun op zijn beurt 
willen vragen of, zonder acht te geven op de overwegingen, 
welke de S.E.R. in zijn eerste advies naar voren brengt en 
waarop de ondergetekende in zijn antwoord aan de vele leden, 
hiervoor aan het woord, is ingegaan en zonder ook maar in 
enigszins betrouwbare mate te kunnen aangeven welke de ont-
wikkeling van onze economie in de eerstvolgende jaren te zien 
zal geven, welke toeneming van de overige sociale lasten te ver-
wachten valt, welke beperkingen eventueel op het terrein van 
de sociale verzekering nog mogelijk zullen blijken, welk deel in 
de ontwikkeling van het reëel beschikbare inkomen overblijft, 
het dan wel van realiteitszin getuigt, dit vraagstuk welhaast van 
theoretisch-mathematische zijde te benaderen en te stellen, dat 
binnen vijf jaar de gehele operatic haar voltooiing gevonden 
moet hebben. De ondergetekende hecht er aan hierbij terstond 
OT te merken, dat hij hiermede niet bedoelt te zeggen, dat naar 
zijn mening een termijn van vijf jaar onhaalbaar zou zijn. Om 
de redenen, hiervoor genoemd, zou het hem verheugen, indien 
een en ander binnen die termijn realiseerbaar zou zijn. Doch 
in het oog houdende, dat in de ontwikkeling over de komende 
jaren tal van factoren onzeker en onberekenbaar zijn, dat boven-
dien het noemen van een concreet aantal jaren, waarbinnen het 
einde van de weg bereikt zou moeten zijn, bij de betrokkenen 
verwachtingen schept, zonder dat vaststaat dat deze in vervul-

ling kunnen gaan, doen de ondergetekende „uit een oogpunt van 
realiteitszins", de nodige voorzichtigheid betrachten. Hij bevindt 
zich daarbij overigens in goed gezelschap van de S.E.R. Ook 
de S.E.R. - ondergetekende heeft dit in deze memorie reeds 
eerder opgemerkt - ziet in zijn eerste programmeringsadvies af 
van het concretiseren van de periode, waarin de verhoging van 
de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen volledig moet zijn ver-
wezenlijkt. 

In verband met hun wens om de gehele operatie van de op-
trekking van de hier in het geding zijnde uitkeringen tot het 
minimumloon binnen vijf jaar te voltooien stelden de hier aan 
het woord zijnde leden de vraag wat dit voor de komende jaren 
in de premiesfeer zou betekenen, overigens zonder daarmede 
uit te spreken, dat zij voor de financiering alleen aan premie-
verhoging zouden willen denken. De ondergetekende moge naar 
aanleiding hiervan verwijzen naar zijn ter zake aan vele leden 
gegeven antwoord waarin hij heeft vermeld, dat de S.E.R. de 
stijging van de premie, die gemoeid zal zijn met de verhoging 
van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen tot een zodanig niveau 
dat het beschikbare inkomen gelijk is aan het beschikbare in-
komen bij het minimumloon, inclusief vakantietoeslag, geschat 
heeft op 25 a 30 pet. 

Na te hebben verwezen naar de beschouwing op blz. 9, 
rechterkolom, memorie van toelichting over de financiële effee-
ten van de nu voorgestelde maatregelen gaven deze leden te 
kennen een nadere, meer gedetailleerde beredenering van de 
daar genoemde bedragen van respectievelijk 90 en 60 min. gul-
den zeer op prijs te stellen. 

De ondergetekende moge naar aanleiding hiervan het volgen-
de opmerken. 

Met de uiteindelijke realisering van de thans voorgestelde 
verhoging van de A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen is een bedrag 
van f 500 a f 600 min. gemoeid. De financiering van dit bedrag 
door middel van premieheffing resulteert in een inkomensver-
schuiving van dezelfde grootte van de premiebetalende naar de 
pensioenontvangende bevolkingsgroep. Gezien het verschil in 
marginale belastingdruk op het inkomen van beide groepen, zal 
de derving aan belastingmiddelen ongeveer 90 min. belopen. 

Bij het benaderen van de besparingen van de overheid in de 
sfeer van de Algemene Bijstandswet - hetgeen uiteraard slechts 
zeer globaal kan geschieden - werd er ten aanzien van de thuis-
wonende bejaarden van uitgegaan, dat de huidige bijstandsge-
nietenden die de verhoging van het pensioen in beginsel in 
mindering zien gebracht, met een lagere aanvullende bijstand 
sullen kunnen volstaan en dat potentiële bijstandsbehoevenden 
in die categorie minder spoedig een aanvraag daartoe zullen 
doen. 

Voor een aantal bejaarden in verzorgingstehuizen ontstaat 
hetzelfde effect, zij het dat de categorie der potentiële bijstands-
behoevenden daarbij praktisch kan worden verwaarloosd. Het 
gaat hier om 80 000 a 85 000 verzorgde bejaarden. 

Ten aanzien van de thuiswonende bejaarden wordt schatten-
derwijs verondersteld, dat voor 1971 met een lager bedrag aan 
bijstand kan worden volstaan van de helft van het genoemde 
bedrag van f 60 min.; de andere helft heeft betrekking op de 
bejaarden die worden verzorgd in een tehuis. 

De hier aan het woord zijnde leden, die stelden een zekere 
besparing in de sfeer van de Algemene Bijstandswet voor de 
hand liggend te lijken, omdat de verhoging van het A.O.W.-pen-
sioen in mindering gebracht moet worden op de bijstandsuit-
kering, vroegen of het in dit verband hanteren van de woorden 
„in beginsel" betekent, dat de ondergetekende rekening houdt 
met eventuele uitzonderingsmogelijkheden en, zo ja, welke? 

Ten antwoord hierop kan de ondergetekende mededelen, dat 
de woorden „in beginsel" werden toegevoegd, omdat bij de 
noodzakelijke aanpassing van de betalingswijzen in het kader 
van de bijstandsverlening de uitgavenvermindering in 1970 door 
technische oorzaken nog niet ten volle gerealiseerd zal kunnen 
worden. 

Naar aanleiding van de vragen, die de hier aan het woord 
zijnde leden voorts stelden met betrekking tot het in mindering 
brengen van de voorgestelde vakantie-uitkering op de bijstands-
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uitkering moge de ondergetekende verwijzen naar zijn hier-
voor ter zake aan vele leden gegeven antwoord. 

De vraag van deze leden of ook de ambtelijke gepensioneer-
den de vakantie-uitkering onverkort ontvangen, wordt beves-
tigend beantwoord. Evenzo als de ambtelijke gepensioneerde 
het gehele A.O.W.-pensioen waarop hij aanspraak heeft ont-
vangt, zal hij ook de gehele vakantie-uitkering, waarop hij als 
rechthebbende op A.O.W.-pensioen aanspraak heeft, ontvan-
gen. Hier dient echter gewezen te worden op de consequentie 
van het in artikel XI van het wetsontwerp voorgestelde. Die 
consequentie is deze, dat, evenals de in artikel I van het wets-
ontwerp voorgestelde structurele verhoging der A.O.W.-pensioe-
nen, ook de vakantie-uitkering zal leiden tot een vermindering 
van het rensioen ten laste van het Algemeen burgerlijk pen-
sioenfonds (c.q. een andere instantie die met de betaling van 
het ambtelijk pensioen is belast). 

Deze consequentie is inderdaad een uitvloeisel van het feit, 
dat de vakantie-uitkering voor actieve ambtenaren in de pen-
sioenberekening is verwerkt. 

Tegen de denkbare figuur van verlening van een afzonder-
lijke vakantie-uitkering aan ambtelijk gepensioneerden bestaat 
het bezwaar dat dit naar de mening van de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken vanzelfsprekend zal betekenen, dat de 
pensioenen worden teruggebracht tot 100/106 van de geldende 
pensioenbedragen. 

Het verheugt de ondergetekende, dat verscheidene leden de 
wenselijkheid onderschreven van een structurele verhoging 
van de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen. Het stemt hem met 
name tot voldoening, dat deze leden als hun oordeel kenbaar 
maakten, dat zowel de omstandigheid, dat thans nog een groot 
aantal bejaarden geen andere pensioenaanspraken heeft, als 
de noodzaak om in de A.O.W. en A.W.W. een basis te leggen 
voor een integrale aanpak van het gehele pensioenvraagstuk, 
de voorgestelde verbetering van deze pensioenuitkering naar 
hun mening urgent maken. 

Niettemin zouden deze leden, alvorens met het wetsvoorstel 
hun instemming te betuigen, van de Regering echter eerst nog 
een nadere uiteenzetting willen ontvangen over haar beslissing 
in het prioriteitenvraagstuk. 

Deze leden wezen erop, dat de Regering in de adviesaan-
vrage aan de S.E.R. van 20 november 1967 als haar standpunt 
te kennen heeft gegeven, dat de verdere ontwikkeling van de 
sociale verzekeringen zal dienen te geschieden aan de hand van 
een prioriteitenkeuze, waarbij niet alleen nieuwe, doch ook 
reeds bestaande voorzieningen moeten worden betrokken, en 
voorts dat met name bij het eventueel tot stand komen van 
nieuwe voorzieningen geen incidentele beslissingen van geval 
tot geval worden genomen, doch dat een beleid op langere 
termijn moet worden uitgestippeld. Is het onderhavige voorstel 
- zo vroegen deze leden - niet tot op zekere hoogte met dit uit-
gangspunt in strijd? Er zijn toch geen bestaande voorzieningen 
bij de thans gemaakte prioriteitenkeuze mede betrokken? 

Welk beleid op langere termijn staat de Regering voor het 
geheel van de sociale verzekering voor ogen? Moet uit de thans 
gedane keuze worden afgeleid, dat besloten is alle ,.ruimte", 
welke er overeenkomstig de beschouwingen van de S.E.R. in 
zijn werkadvies over de programmering voor de sociale ver-
zekeringen beschikbaar is, voor pensioenverbeteringen zullen 
worden bestemd? Betekent dit, dat b.v. geen wijzigingen in de 
voor de z.g. ,,oude" invaliden geldende uitkeringen zullen wor-
den aangebracht? 

De ondergetekende moge ten aanzien van de hierboven ge-
stelde vragen allereerst verwijzen naar zijn antwoord op de 
vragen, welke hem van de zijde van vele leden zijn gesteld. 

In overeenstemming met hetgeen hij in de memorie van toe-
lichting tot uitdrukking heeft gebracht, wil hij ook hier op-
merken, dat de afweging van prioriteiten aan de hand van een 
prioriteitenkeuze, zoals deze leden dat noemen, wel degelijk 

heeft plaatsgevonden. De ondergetekende zou ten stelligste 
willen ontkennen - als deze leden dit althans met hun op-
merkingen bedoeld zouden hebben - dat bij de indiening van dit 
wetsontwerp sprake zou zijn geweest van een incidentele be-
slissing. welke genomen is zonder rekening te houden met een 
beleid dat op langere termijn gevoerd zou moeten worden. 
Wel kan de ondergetekende deze leden in hun gedachtengang 
volgen, als zij de vraag stellen of bestaande voorzieningen bij 
de gemaakte prioriteitenkeuze zijn betrokken. Zoals uit het 
meerbedoelde S.E.R.-advies blijkt, is met name de bestaande 
wettelijke kinderbijslagregeling in het kader van een eventuele 
beperking der sociale voorzieningen aan de orde geweest. 
Tot een aanbeveling of advies is de S.E.R. op dit punt nog 
niet kunnen komen; het beraad hierover is echter nog niet 
afgesloten. Ook de ondergetekende acht de situatie nog niet 
zodanig duidelijk, dat het gerechtvaardigd zou zijn wanneer 
hij van zijn kant dienaangaande wel reeds een oordeel zou 
uitspreken. Bij de thans gemaakte prioriteitenkeuze zijn dan 
ook nog geen bestaande voorzieningen mede betrokken. Ten 
aanzien van dit belangrijke punt zullen naar de mening van de 
ondergetekende eerst beslissingen kunnen worden genomen, 
wanneer de S.E.R. ter zake zijn oordeel zal hebben kenbaar 
gemaakt. 

Voor wat het beleid op langere termijn betreft moge de 
ondergetekende ook tegenover deze verscheidene leden op de 
voorgrond stellen, dat het sociaal-politieke beleid er voor de 
komende jaren op gericht zal moeten zijn te komen tot de op-
lossing van het pensioenvraagstuk alsook tot de invoering van 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke ook anderen dan 
loontrekkenden ten goede komt. Naar het oordeel van de on-
dergetekende is het eerstgenoemde vraagstuk om de redenen, 
die hij reeds eerder heeft uiteengezet, het meest urgent, hetgeen 
overigens niet betekent, dat hij het grote belang, dat met een 
oplossing ook van het tweede vraagstuk is gemoeid, niet erkent. 

Hij moge ook op dit punt verwijzen naar hetgeen hij ten deze 
aan de vele leden, hiervoor bedoeld, heeft geantwoord. 

Met betrekking tot de vraag of dit betekent dat b.v. geen 
wijzigingen in de voor de z.g. „oude" invaliden geldende uit-
keringen zullen worden aangebracht moge de ondergetekende, 
met verwijzing naar hetgeen hij hiervoren ter zake aan vele 
leden heeft geantwoord, opmerken, dat hij zich zijn oordeel in 
deze wil voorbehouden totdat hij het gevoelen van de S.E.R. 
over het advies van de Stichting van de Arbeid over de oud-
I.W.I.-trekkers heeft vernomen. 

In verband met het verzoek van deze leden om een prognose 
van de ontwikkeling van de kosten van de sociale verzekering, 
inclusief de voorgestelde verbeteringen, in de eerstkomende 
vijf jaren, is in het navolgende overzicht een raming gegeven 
van het verloop van de wettelijke premiepercentages van de 
verplichte sociale verzekering over de jaren 1970 t/m 1975. 
De voor de jaren 1970 t/m 1973 vermelde percentages stern-
men, behoudens die ten aanzien van de A.O.W. en de A.W.W., 
overeen met die genoemd in het door de S.E.R. op 20 maart 
1970 uitgebrachte eerste advies over de toepassing van de 
sociale verzekering op middellange termijn (blz. 6, tabel III). 
De afwijking met betrekking tot de A.O.W.- en A.W.W.-per-
centages houdt verband met het feit, dat bij de raming van 
de in het advies vermelde percentages nog geen rekening sverd 
gehouden met de kosten van de thans aanhangige verbeteringen 
van de uitkeringen ingevolge deze wetten. 

De ondergetekende wil uitdrukkelijk erop wijzen, dat de 
raming van onderstaande percentages gebaseerd is op onge-
wijzigd beleid, afgezien uiteraard van de thans voorgestelde 
verhogingen van A.O.W. en A.W.W. Verder is ook voor de 
jaren 1974 en 1975 van dezelfde veronderstellingen voor de 
ontwikkeling der premiepercentages uitgegaan als vermeld in 
bijlage III van het zojuist genoemde S.E.R.-advies inzake de 
programmering. 
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Geraamde ontwikkeling wettelijke premiepercentages verplichte sociale verzekering, 1970 t/m 1975 

Verzekering 

A.O.W. 
A.W.W. 
A.K.W. 
A.W.B.Z. 
K.W.L. 
W.A.O. 
Z.W. . 
W.W. . 
Z.F.W. . 

Werkge /ers 
1971 1972 1973 1974 1975 

Werknemers 
1970 

/ers 
1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

— — — — — — 9,5 ') 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 
— — — — — —• 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — — — — — 
1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 — — — — — — 
3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 — .— — — — — 
4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5 0,55 
3,75 3,85 4,25 4,45 4,65 4,85 3,75 3,85 4,25 4,45 4,65 4,85 

Totaal 19,85 20,35 20,95 21,55 22,15 22,85 17,55 18,15 18,75 19,15 19,65 20,05 

l) Gemiddelde: 9,1% per 1 januari 1970 en 9,9% per 1 juli 1970. 

Zoals uit dit overzicht blijkt, zal naar verwachting in 1971 
het totaal der percentages t.o.v. het gemiddeld over 1970 gel-
dende totaal toenemen met 1,1 pet. waarvan 0,5 pet. ten laste 
van de werkgevers en 0,6 voor rekening van de werknemers. 
De voor 1972 en volgende jaren voorziene stijging van de 
premiepercentages ligt in dezelfde orde van grootte. De stijging 
met 1,1 pet. in 1971 t.o.v. 1970 wijkt af van het percentage 
van 1,3 vermeld in het S.E.R.-advies van 2 december 1969. 
Immers het gemiddelde A.O.W.-percentage is in 1970 0,1 pet. 
hoger, en het percentage voor de A.W.W. zal in 1971 0,1 pet. 
lager zijn, dan in dat advies is aangenomen. 

In verband met de vraag van deze leden naar het oordeel 
van de Regering over de opvatting van de S.E.R. dat het niet 
verantwoord zou zijn vóór het einde van dit jaar te beslissen 
over een premiestijging voor 1971 van in totaal 1,3 pet. wil 
de ondergetekende het volgende opmerken. De S.E.R. verbindt 
aan deze overweging de conclusie dat het beter zou zijn thans 
nog geen definitieve beslissing te nemen ten aanzien van de 
invoering van de tweede tranche van de vakantietoeslag. De 
ondergetekende heeft gemeend op dit punt van het advies van 
de S.E.R. te moeten afwijken. Op blz. 7, l.k., van de memorie 
van toelichting op het onderhavige wetsontwerp heeft hij dit 
nader gemotiveerd. Bij opvolging van het S.E.R.-advies zouden 
de verwachtingen, die bij de belanghebbenden door het bij 
brief van 26 november 1969 door de Stichting van de Arbeid 
gedane voorstel zijn gewekt, vooralsnog niet ten volle worden 
gehonoreerd. Voorts meent hij dat indien in een wettelijke 
regeling de volledige vakantie-uitkering wordt geregeld, het de 
voorkeur verdient deze regeling af te ronden, hetgeen impli-
ceert, dat ook de datum van inwerkingtreding van de tweede 
tranche van de vakantie-uitkering wordt vastgelegd. Nog afge-
zien van deze tweede tranche, kan uit een oogpunt van goed 
beleid niet worden voorbijgegaan aan de premievaststelling 
voor 1971. De verhogingen van de uitkeringen in 1970 hebben 
immers konsekwenties voor de premies in 1971. 

Zoals boven reeds werd aangegeven, zal de totale premie-
stijging, inclusief de kosten verbonden aan de tweede tranche 
van de vakantie-uitkering, in 1971 naar raming niet 1,3 pet. 
doch 1,1 pet. bedragen. 

De ondergetekende is van mening, dat deze stijging het door 
de S.E.R. ingenomen standpunt, dat althans een deel van de 
inkomensstijging als reëel beschikbaar inkomen ter vrije be-
steding over moet blijven, niet in gevaar brengt. 

De ondergetekende acht de gemaakte prioriteitenkeuze - in 
het vorenstaande werd op dit vraagstuk reeds uitvoerig inge-
gaan - dan ook volkomen verantwoord. 

Wat betreft de door de president van de Nederlandse Bank 
gegeven waarschuwing tegen inflatoire ontwikkelingen als ge-
volg van de stijging van collectieve lasten moge de ondergete-
kende aantekenen, dat inderdaad het streven gericht moet zijn 
op het voorkomen van zodanige inflatoire ontwikkelingen. In 
het raam van de veelheid van wensen is een behoedzaam 

manoeuvreren ten aanzien van de besteding van het nationale 
inkomen door de particuliere en de collectieve sector vereist. 

Deze leden waren van mening, dat, indien nu reeds aan deze 
pensioenverbetering hoge prioriteit moet worden gegeven, een 
beslissing daartoe slechts verantwoord lijkt, indien gelijktijdig 
tot vermindering van minder urgente uitgaven wordt besloten, 
teneinde het beslag op het reëel beschikbare inkomen zo be-
perkt mogelijk te doen zijn. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden, waar hun de 
omstandigheid, dat de S.E.R. geen reële mogelijkheden aan-
wezig acht om b.v. tot een beperking van de kinderbijslag te 
komen, meer een subjectieve (geen overeenstemming) dan een 
objectieve motivering leek voor het achterwege laten van be-
perkende maatregelen, erop aan willen dringen alsnog gelijk-
tijdig met maatregelen te komen, die de lastenstijging van de 
sociale verzekeringspremies zoveel mogelijk compenseren. 

Zoals de ondergetekende reeds eerder heeft gesteld, is het 
beraad van de S.E.R. over het kinderbijslagbeleid nog niet 
afgesloten. Blijkens zijn eerste advies over de programmering 
van de sociale verzekering is de S.E.R. voornemens dit beleid 
verder te bestuderen en daarbij tevens te betrekken de voor-
stellen, die ter zake zijn opgenomen in het rapport van de 
Commissie-Vos. Onder deze omstandigheden acht de onderge-
tekende het meer opportuun ter zake het nadere advies van de 
S.E.R. met betrekking tot eventuele beperkende maatregelen 
af te wachten. 

In antwoord op de door deze leden gestelde vraag met 
betrekking tot mogelijke premieverminderingen bij verschil-
lende beperkende maatregelen ten aanzien van de kinderbij-
slagen, kan de ondergetekende mededelen, dat door afschaffing 
van de kinderbijslag voor het eerste kind de premie ingevolge 
de K.W.L., welke thans 3,3 pet. bedraagt, met 1,8 a 1,9 pet. 
zou kunnen worden verminderd. Tndien daarnaast de A.K.W. 
zou worden uitgebreid tot het tweede kind, zou de premie 
ingevolge de A.K.W. met ca. 1.5 pet. stijgen. De K.W.L. zou in 
dit geval uiteraard worden ingetrokken. De premieverminde-
ring, welke bij bevriezing van de A.K.W.- resp. de K.W.L.-
uitkeringen zou worden verkregen, kan worden geraamd op 
0.1 pet. resp. 0.2 pet. per jaar. 

De hier aan het woord zijnde leden waren voorts van oordeel, 
dat de noodzaak van gelijktijdige beperkingen te meer klemt, 
nu gebleken is, dat de premiestijging als gevolg van de voor-
gestelde maatregelen in plaats van de aanvankelijk geraamde 
0.4 pet., tenminste 0,8 pet. zal moeten zijn. Het kwam deze 
leden voor, dat de aanvankelijke raming van 0,4 pet. voor het 
jaar 1970 al te laag was gesteld. Indien een premie van 0.3 pet. 
(op jaarbasis) voor een verhoging van 6 pet. voldoende zou 
zijn. kan voor een verhoging van 9 pet. - aldus deze leden -
toch geen 0.8 pet. nodig zijn. 

De ondergetekende moge naar aanleiding hiervan opmerken, 
dat bij de aanvankelijke premicberekeningen uitsluitend de 
financiering van de maatregelen in 1970 was betrokken. Gezien 
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de gunstige ontwikkeling van de resultaten van het A.O.W.-
fonds was de ondergetekende van oordeel, dat voor 1970 met 
een premiestijging van 0,4 pet. per 1 april 1970 zou kunnen 
worden volstaan. Bij deze raming was hij er zich uiteraard van 
bewust, dat - mede in aanmerking genomen de in 1971 te 
realiseren maatregelen - alsdan per 1 januari 1971 opnieuw 
een niet onbeduidende premie-verhoging zou moeten plaats-
vinden. Hij moge in dit verband verwijzen naar het advies van 
de S.E.R., dat als bijlage bij de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp is opgenomen en waaruit blijkt, dat hij reeds in de 
desbetreffende adviesaanvrage van 1 december 1969 heeft 
gesteld, dat bij realisering van de voorstellen van de Stichting 
van de Arbeid de premie voor de A.O.W. per 1 januari 1971 
zou moeten stijgen tot 9,9 pet. en die voor de A.W.W. tot 1,6 
pet. Zoals uit de memorie van toelichting blijkt, verdiende het 
bij nader inzien echter de voorkeur de premieverhoging niet 
per 1 april doch per 1 juli 1970 te doen ingaan en bleek het 
voorts dienstig bij de premievaststelling ook het jaar 1971 te 
betrekken. In verband hiermede zijn premieberekeningen op-
gesteld, welke van een hogere aanvangsstijging uitgingen. Deze 
verhoging is — zoals reeds eerder in deze memorie is gesteld -
door de ondergetekende nader vastgesteld op 0,8 pet. per 1 
juli 1970. Voor het jaar 1970 betekent dit derhalve op jaar-
basis een verhoging van 0.4 pet. of slechts 0.1 pet. meer dan 
aanvankelijk voor 1970 werd geraamd. 

Deze leden zouden verder graag nader gemotiveerd willen 
zien waarom van deze verhoging 6 pet. voor de vakantie-
uitkering is bestemd. Indien moet worden aangenomen, dat ook 
met de thans voorgestelde 3 pct.-verhoging het gewenste niveau 
van de A.O.W.-uitkering zelf nog niet is bereikt, had het dan, 
zo vroegen de hier aan het woord zijnde leden, niet meer voor 
de hand gelegen eerst die uitkering zelf op peil te brengen? 

Naar aanleiding van deze vraag moge de ondergetekende 
opmerken, dat in de kring van de bejaarden zelf al gedurende 
jaren het verlangen naar een vakantie-uitkering leeft. Hij moge 
in dit verband ook verwijzen naar het S.E.R.-advies inzake het 
vraagstuk van een vakantie-uitkering in het kader van de 
sociale verzekering (Uitgave van de S.E.R. 1965, nr. 13). De 
ondergetekende heeft hier volledig begrip voor. Niet vergeten 
moet worden, dat verreweg de grootste groep van degenen, die 
een A.O.W.- (of een A.W.W.-) pensioen ontvangen, uit de 
sfeer komt van de loon- en salaristrekkenden, zodat voor hen 
het beëindigen van de vakantie-uitkering bij de ingang van 
het A.O.W.- of A.W.W.-pensioen niet aansluit op de inkomens-
structuur in de actieve periode van hen zelf of van de overleden 
echtgenoot. Ook de wet op het minimumloon garandeert een 
minimum-vakantiebijslag. Dat destijds geen vakantie-uitkering 
in de A.O.W. en de A.W.W. werd opgenomen vond zijn oor-
zaak in de omstandigheid dat de belanghebbenden — en de 
S.E.R. - alleen positief tegenover een zodanige uitkering ston-
den, wanneer deze boven de periodieke A.O.W.- en A.W.W.-
uitkeringen zou worden verstrekt. Aan een zodanige verhoging 
van het totale niveau kon - ook naar het oordeel van de 
S.E.R. - destijds niet worden gedacht. 

Gezien tegen deze achtergrond valt het dan ook niet te ver-
wonderen, dat de Stichting van de Arbeid in zijn als bijlage I 
bij de memorie van toelichting op het wetsontwerp gevoegde 
schrijven, naast een verhoging van het niveau van de A.O.W.-
en A.W.W.-uitkeringen, tevens de invoering van een vakantie-
uitkering aanbevolen heeft en ook de S.E.R. blijkens zijn advies 
van 2 december 1969 (bijlage II van de memorie van toelich-
ting) een voorstander is van de invoering van een vakantie-
uitkering. 

Waar hier niet alleen direct materiële factoren een rol spelen, 
heeft ook de ondergetekende gemeend aan een beperktere 
niveau-verhoging van de meerbedoelde pensioenen gecombi-
neerd met de invoering van een vakantieuitkering de voorkeur 
te moeten geven boven een grotere niveaustijging zonder de 
invoering van een vakantie-uitkering. 

Met betrekking tot de vraag of het in de bedoeling ligt ook 
de vakantie-uitkering in mindering te brengen op de bijstands-

uitkeringen moge de ondergetekende verwijzen naar zijn hier-
voren ter zake aan vele leden gegeven antwoord. 

Met verscheidene leden is de ondergetekende de mening 
toegedaan dat beslist voorkomen dient te worden dat onge-
rechtvaardigde verwachtingen ontstaan bij bejaarden die deze 
verhoging op hun bijstandsuitkering gekort zullen zien. Inder-
daad zal met dit punt in de voorlichting nadrukkelijk rekening 
moeten worden gehouden. 

Met instemming heeft de ondergetekende er kennis van ge-
nomen, dat deze leden het van groot belang achtten, met name 
voor de thans reeds gepensioneerden, dat de voorgestelde struc-
turele verhogingen niet meer op overige pensioenen zullen 
worden gekort, behoudens indien al aanspraak op een volwaar-
dig pensioen bestaat. Daardoor zal - aldus deze leden - althans 
enigszins tegemoetgekomen kunnen worden aan de geldont-
waarding die juist de gepensioneerden zo zwaar treft. 

Dat verschillende leden met veel waardering van dit wets-
ontwerp kennis hadden genomen, stemt de ondergetekende tot 
erkentelijkheid. Hij heeft er goede nota van genomen, dat 
deze leden een verbetering van de pensioenvoorzieningen, waar-
bij de nu voorgestelde structurele verhoging van de A.O.W./ 
A.W.W.-pensioenen als een eerste stap mag worden gezien, 
een zaak van hoge prioriteit achtten. Het verheugt de onder-
getekende, dat zij hierbij volledig zijn mening deelden, dat hier 
een vraagstuk ligt, dat duidelijk om een oplossing vraagt, zulks 
ook in het licht van de feiten, die aangeven, dat ook thans 
nog vele werknemers slechts een aanvullend pensioen genieten 
van f 200 tot f 800 per jaar, hetgeen tot consequentie heeft, 
dat dus een belangrijk deel van de huidige bevolkingsgroep 
boven de 65 jaar nog moet leven van een inkomen, dat -
uiteraard afgedacht van de mogelijkheden in het kader van de 
Algemene Bijstandswet - aanzienlijk ligt beneden het niveau 
van het minimuminkomen. 

De hier aan het woord zijnde leden juichten het dan ook 
toe, dat met dit wetsontwerp een eerste aanzet wordt gegeven 
in de richting van een definitieve oplossing van het pensioen-
vraagstuk, waarbij uiteraard ook de definitieve vorm voor de 
aanvullende pensioenvoorzieningen nog heel wat hoofdbrekens 
zal kosten. Dat zij intussen de ondergetekende voor dit initia-
tief zeer erkentelijk zijn, stemt hem tot voldoening. 

De ondergetekende heeft goede nota genomen van de op-
merking van deze leden, dat. zover zij met betrekking tot het 
voorliggende wetsontwerp desalniettemin nu - evenals tijdens 
de behandeling van de begroting van Sociale Zaken - nog 
enkele, soms kritische vragen wilden stellen, dit uitsluitend ge-
zien moet worden tegen de achtergrond van de wens. tot een zo 
rechtvaardig mogelijke afweging te komen van alle belangen, 
welke bij en rond dit wetsontwerp in het geding zijn; waarbij 
onder meer de wenselijkheid speelt, ook voor andere knelpunten 
op het terrein van de sociale verzekering op redelijk korte 
termijn — zo mogelijk - een oplossing te bewerkstelligen. 

Terecht merkten de hier aan het woord zijnde verschillende 
leden op, dat de ondergetekende het ontbreken van een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor anderen dan loontrekkenden 
als een van de knelpunten op het terrein van de sociale ver-
zekering heeft onderkend. In dit verband stelden deze leden het 
dan ook op prijs van de ondergetekende te vernemen of hij 
bereid is de suggestie van de S.E.R. te volgen om te onder-
zoeken of een overheidsbijdrage in de financiering van een 
algemene bodemverzekering tegen geldelijke gevolgen van ar-
beidsongeschiktheid. in samenhang met een daarmede corres-
ponderende verhoging van de belastingopbrengst, de invoering 
zou kunnen vergemakkelijken en of zij uit een oogpunt van 
lastenverdeling aanvaardbaar zou zijn. In bevestigend geval 
zouden de hier aan het woord zijnde verschillende leden willen 
vernemen op welke termijn een dergelijk onderzoek dan kan 
zijn afgesloten. 

De ondergetekende heeft er waardering voor. dat de S.E.R. 
in zijn suggestie een met een eventuele Rijksbijdrage corres-
ponderende verhoging van de belastingopbrengst heeft opge-
nomen. Dit getuigt van de noodzakelijke realiteitszin. Tegenover 
hogere overheidsuitgaven zullen ook hogere overheidsinkomsten 
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moeten staan, indien het niet mogelijk is compensatie voor 
nieuwe lasten te vinden in het doen wegvallen van oude 
lasten. Een onderzoek als in de suggestie van de S.E.R. ligt 
opgesloten zou naar de mening van de ondergetekende moeten 
worden ingesteld op het tijdstip, waarop een reële mogelijk-
heid tot invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor anderen dan loontrekkenden in het zicht komt. 

Voor het antwoord op de vraag of een rijksbijdrage, corres-
ponderende met een verhoging van de belastingopbrengst, voor 
het door de S.E.R. beoogde doel kan worden gegeven zijn van 
belang de economische, financiële en budgettaire mogelijkheden 
van een belastingverhoging op dat tijdstip. Deze mogelijkheden 
zijn van allerlei factoren afhankelijk. Beslist noodzakelijk is 
o.a. een afweging van prioriteiten. Het zou b.v. niet uitgesloten 
kunnen zijn dat voor een ander doel met een hogere prioriteit 
naar een verhoging van de belastingopbrengsten moet worden 
gestreefd, waardoor een belastingverhoging voor een rijksbij-
drage in bedoelde arbeidsongeschiktheidsverzekering niet moge-
lijk is. 

Het tijdstip waarop een dergelijk onderzoek relevant zou 
zijn wordt bepaald door: 

a. het tijdstip waarop de premie, benodigd voor een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor anderen dan loontrekkenden, 
kan worden opgebracht; 

b. het tijdstip, waarop de noodzakelijke wetgevende arbeid 
en de voorbereiding door de uitvoeringsorganen gereed zijn. 

Voor wat het onder a gestelde betreft merkt de onderge-
tekende op, dat het niet in de bedoeling van de S.E.R. ligt om 
de totale lasten van een dergelijke verzekering door de over-
heid te doen dragen. Er zal dus door de betrokkenen een 
premie moeten worden opgebracht. De mogelijkheden hiervoor 
zijn, mede gezien het feit, dat de structurele verhoging van de 
pensioenen ingevolge de A.O.W. en de A.W.W. de hoogste 
prioriteit heeft gekregen, thans nog niet te overzien. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de ondergetekende een onder-
zoek als door de S.E.R. gesuggereerd op dit moment althans 
niet opportuun acht. 

Uit de memorie van toelichting op het wetsontwerp blijkt 
— aldus deze leden - dat de nu voorgestelde verhoging als een 
eerste stap wordt gezien op de weg naar het brengen van de 
A.O.W./A.W.W.-uitkering op het niveau van 85 pet. van het 
bruto minimuminkomen. Betekent dit concreet, zo vroegen zij, 
dat - bij een verwerping van de hiervoor aangehaalde suggestie 
- een uitbreiding van de W.A.O. tot een volksverzekering eerst 
kan worden verwacht na afronding van de voorgestelde A.O.W./ 
A.W.W.-operatie? 

Naar aanleiding hiervan en met betrekking tot de voorts 
door deze leden gestelde vragen of op deze wijze de uitspraak 
van de ondergetekende op 8 april jl. in de Eerste Kamer ge-
daan, namelijk de indiening van een wetsontwerp met een open 
datum, moet worden verklaard, en of deze oplossing niet te 
mager is, moge de ondergetekende verwijzen naar zijn ant-
woord ter zake aan vele en verscheidene leden. Daaruit is ge-
bleken, dat hij de oplossing van het pensioenvraagstuk het 
meest urgent acht, doch dat zijns inziens de uiterste diligentie 
zal moeten worden betracht om, zodra daartoe een moge!ijk-
heid aanwezig zal blijken, ook het vraagstuk van de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor andere dan loontrekkenden 
tot een oplossing te brengen. 

De ondergetekende heeft begrip voor de opmerking van 
deze leden, dat een nader inzicht in de te verwachten ontwik-
keling hun, juist met het oog op een zo rechtvaardig mogelijke 
behartiging van alle in het geding zijnde belangen, bijzonder 
welkom zou zijn. 

Zoals uit het voorgaande al is gebleken, is het hem evenwel 
niet mogelijk de plannen voor de toekomst nader met b.v. een 
tijdschema te preciseren. Ook de S.E.R. heeft ter zake - naar 
de mening van de ondergetekende terecht - in zijn eerste pro-
grammeringsadvies, gezien de vele onbekende en onzekere 
factoren, die daarbij in de toekomst een rol spelen, de grootste 
behoedzaamheid betracht. 

Voor wat betreft de bij de aan het woord zijnde leden ver-
volgens gerezen vraag of de ondergetekende denkt aan een 
volksverzekering met een bodemvoorziening voor zelfstandigen, 
of dat hij zich voorstelt de zelfstandigen op gelijke wijze als 
de werknemers onder de W.A.O. te brengen deelt de onder-
getekende mede, dat hij, zoals bij eerdere gelegenheden reeds 
is gesteld, denkt aan een volksverzekering met een sociaal 
minimum-karakter. Dit is in overeenstemming met het gevoelen 
van de organisatie uit de middenstand en de landbouw, zoals 
dat gevoelen zowel in het advies van de S.E.R. van december 
1965 over een afzonderlijke verzekering voor zelfstandigen als 
in het eerste programmeringsadvies van de S.E.R. van 20 maart 
1970 is weergegeven. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal 
de uitkering ingevolge de voor ogen staande volksverzekering 
naar de voorlopige mening van de ondergetekende, gelijk die-
nen te zijn aan het pensioen voor gehuwden ingevolge de 
A.O.W.. 

De premie voor een dergelijke volksverzekering kan voors-
hands worden geschat op ca. 4 pet.. Zouden de zelfstandigen 
op gelijke wijze als de werknemers onder de W.A.O. worden 
gebracht, dan zouden de zelfstandigen hiervoor een premie 
van 5,3 pet. op moeten brengen, ervan uitgaande, dat het 
arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen even groot is 
als dat van de werknemers. 

Van de beschouwingen, die de hier aan het woord zijnde 
leden wijdden aan het vraagstuk van de oud-I.W.I.-trekkers, 
waarbij zij pleitten voor een inventariserend onderzoek, heeft 
de ondergetekende met belangstelling kennis genomen. 

Zoals uit het voorgaande is gebleken is hij voornemens de 
S.E.R. om advies te vragen over de aanbeveling ter zake van 
de Stichting van de Arbeid. In verband hiermede zou hij van 
stappen zijnerzijds om te komen tot een inventariserend onder-
zoek willen afzien en het oordeel van de S.E.R. willen af-
wachten. 

De hier aan het woord zijnde leden wezen er voorts op, dat 
tijdens de begrotingbehandeling door hen enkele gezichtspun-
ten zijn genoemd, waaraan bij verwezenlijking van de voor-
gestelde A.O.W./A.W.W.-verhogingen naar hun oordeel aan-
dacht zou moeten worden besteed. 

Het eerste gezichtspunt was, dat de premieverhoging in be-
ginsel kostendekkend zou dienen te zijn. Met betrekking tot 
dit punt was er bij deze leden enige aarzeling, omdat het 
sedert 24 november 1969 in omloop zijnde percentage door 
hen als niet-kostendekkend werd beschouwd. Deze leden heb-
ben het dan ook op prijs gesteld, dat de ondergetekende reeds 
tijdens de begrotingsbehandeling een nieuw percentage heeft 
genoemd, nl. 0,8 van 1 juli 1970 af of wel 0,4 voor 1970 en 
0,8 voor 1971 (oorspronkelijk was dit 0,4 per 1 april 1970 
of 0,3 voor 1970). 

Deze leden wezen er met het oog op het voorgaande op, 
dat thans gebleken is, dat het advies van de Sociale Ver-
zekeringsbank voor 1970 en 1971 uitkomt op een nog hoger 
percentage, nl. op een totale premieverhoging van resp. 0.45 
pet. en 0.9 pet.; in totaal derhalve een verschil van pl.m. 
f 85 min. aan premie-inkomsten meer. 

In dit verband vroegen deze leden de ondergetekende naar 
de motieven, welke zowel door de kleinst mogelijke meerder-
heid als door de grootst mogelijke minderheid van de leden 
van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank zijn aange-
dragen. Kort samengevat zou de ondergetekende het aldus 
willen stellen, dat de grootst mogelijke minderheid van oordeel 
was dat, gezien de te verwachten reserve ultimo 1971, zonder 
bezwaar de premie voor de A.O.W. en A.W.W. tezamen op 
11.4 pet. gesteld kan worden, terwijl de kleinst mogelijke meer-
derheid een enigszins hogere reserve raadzaam achtte en de 
premie voor genoemde wetten gezamenlijk wilde stellen op 
11.5 pet. Zoals reeds eerder in deze memorie is opgemerkt, 
heeft de S.V.R. zich unaniem uitgesproken voor een premie-
percentage van 11,4. 

Het verstrekken van een uitgewerkte liquiditeitsprognose, 
vooral voor het jaar 1971, acht de ondergetekende met het 
oog op de vele nu nog onberekenbare factoren voor dat jaar, 
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niet wel doenlijk. Wel wil hij opmerken, dat een globale ver-
kenning doet verwachten, dat een eventueel beroep op artikel 
65 A.O.W., dat dan wellicht omstreeks de maand mei 1971 
gedaan moet worden, niet van grote betekenis zal zijn. 

In antwoord op de vraag van deze leden naar de grootte van 
de gezamenlijke liquiditeitsreserve per ultimo 1970 bij een 
gezamenlijk premiepercentage van 11,50 resp. 11,40 deelt de 
ondergetekende mede, dat de omvang van deze reserve op 
23,2 pet. resp. 22,9 pet. van de jaarpremie kan worden gesteld. 

Een tweede door hen in januari j.1. aangevoerd gezichtspunt 
was het (eventueel) verschuiven van lasten van de overheid 
naar de premiebetalers. Door de verhoging van de A.O.W./ 
A.W.W.-pensioenen zal - aldus deze leden - uiteraard een ver-
mindering van bijstandsuitgaven worden bereikt. Na te hebben 
opgemerkt dat zij er geen bezwaar tegen hebben, dat in be-
ginsel die groepen van bejaarden, die een bijstandsuitkering 
ontvangen als aanvulling op hun pensioen, hun verhoging in 
mindering zien gebracht op de uitkering, die zij krachtens de 
A.B.W. ontvangen, stelden zij, dat deze verhoging van de 
A.O.W./A.W.W.-pensioenen echter een zeer behoorlijke pre-
mieverzwaring zal meebrengen. Naar aanleiding van de in dit 
verband door de hier aan het woord zijnde leden gedane sug-
gestie om het bedrag, dat aan vermindering van bijstandsuit-
keringen vrijkomt, over te hevelen naar het Algemeen Ouder-
domsfonds, ten einde de zwaardere premiedruk althans nog 
enigermate af te remmen moge de ondergetekende erop wijzen, 
dat de thans voorgestelde A.O.W./A.W.W.-operatie voor 
's Rijks schatkist in verband met de vermindering van de be-
lastingopbrengst een negatief saldo zal opleveren. Zoals reeds 
uit zijn hiervoor aan vele leden gegeven antwoord is gebleken, 
dient naar zijn oordeel een verder beslag op de Rijksmiddelen 
te worden vermeden. Het overnemen van de door de hier aan 
het woord zijnde leden gedane suggestie zou in deze opvatting 
niet passen. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden voorts gaarne 
het oordeel van de ondergetekende vernemen over de mogelijk-
heid tot het treffen van méér gerichte maatregelen om 
een verdergaande, onrechtvaardige premiedrukverdeling tegen 
te gaan. Zij vroegen dan ook of de ondergetekende mogelijk-
heden ziet, althans voor het jaar 1971, voor de middengroep, 
de ongehuwden en de zelfstandigen, enige compenserende 
maatregelen te treffen en of hij bereid is reeds zijn (voor-
lopige) visie te geven op de voorstellen ter zake. 

De ondergetekende moge naar aanleiding hiervan opmerken, 
dat, nu de voorstellen van de commissie-Vos met betrekking 
tot de premiedruk sociale verzekering in studie zijn bij de 
S.E.R., hij het minder opportuun acht om zich thans over 
maatregelen, als door deze leden bedoeld, uit te spreken. 

Ter nadere motivering van de thans gekozen opstelling met 
betrekking tot de besparing op de bijstandsuitgaven en de 
derving aan belastingmiddelen moge ondergetekende het vol-
gende opmerken. 

Het bedrag, dat bij de invoering van de A.W.B.Z. op de 
bijstandsuitgaven werd bespaard, is als Rijksbijdrage in het 
A.W.B.Z.-fonds ingebracht. De invloed op de belastingmidde-
len van de fiscale aftrekbaarheid is daarbij destijds niet in dis-
cussie geweest. Overigens kan worden aangenomen, dat de 
positieve en negatieve aspecten van die aftrekbaarheid elkaar 
globaliter neutraliseren. 

De ondergetekende acht het gevaar niet groot dat werk-
nemers, vallende onder ca.o.'s zonder indexclausules, extra 
hoge looneisen zullen stellen t.o.v. werknemers, vallende onder 
ca.o.'s met indexclausules. Het overwegen van additionele 
maatregelen acht de ondergetekende thans dan ook niet op-
portuun. 

Wat de vraag van deze leden betreft om enig inzicht te geven 
in de verder te verwachten premiestijgingen voor 1971 in het 
kader van de uitgavenstijgingen voor de onderscheidene sociale 
verzekeringswetten, moge de ondergetekende verwijzen naar de 
hiervoor opgestelde raming van de te verwachten premieper-
centages in de periode 1970/1975. 

De vraag of het in de bedoeling ligt het percentage van 18,9 
van de gezamenlijke A.O.W./A.W.W.-premie voor het jaar 
1970 vastgesteld voor de berekening van de A.K.W.-premie 
nog te herzien in het licht van de nu voorgestelde stijging van de 
A.O.W./A.W.W.-premie moet ontkennend worden beantwoord. 
Zoals uit zijn antwoord ter zake aan vele leden is gebleken, 
heeft de ondergetekende inmiddels bedoeld percentage ingevolge 
de A.K.W. per 1 juli a.s. onveranderd vastgesteld op 18,9. 

Met voldoening heeft de ondergetekende er kennis van ge-
nomen, dat de hier aan het woord zijnde leden met nadruk blijk 
wilden geven van hun waardering, dat de nu voorgestelde 
structurele verhoging buiten de in de A.O.W. geregelde aftrek-
bepalingen moet blijven, ook al vragen zij zich af, of de hieraan 
verbonden moeilijkheden van technische aard niet enigszins zijn 
onderschat. De ondergetekende is van oordeel, dat dit laatste niet 
het geval is. Immers in pensioenregelingen wordt al sedert de tot-
standkoming van de A.O.W. rekening gehouden met de uit-
kcringen ingevolge deze wet. Moeilijkheden van technische 
aard hebben zich daarbij niet voorgedaan. Dit houdt verband 
met het feit, dat het in de pensioenopbouw buiten beschouwing 
laten van de uitkeringen of een deel van de uitkeringen in-
gevolge de A.O.W. in de praktijk in het overgrote deel van de 
pensioenregelingen geschiedt door middel van het franchise-
stelsel. Dit stelsel houdt in, dat voor de berekening van de pen-
sioengrondslag een bepaald gedeelte van het salaris buiten be-
schouwing wordt gelaten, in de overweging dat daarvoor al vol-
doende dekking wordt gegeven door het A.O.W.-pensioen of 
een deel daarvan. Welk deel van het A.O.W.-pensioen buiten 
beschouwing wordt gelaten of - zoals ingevolge het onder-
havige ontwerp van wet — móét worden gelaten kan in het 
franchisestelsel d.m.v. een eenvoudige berekening worden 
vastgesteld. Moeilijkheden van technische aard doen zich daar-
bij dan ook niet voor, terwijl bovendien met één franchise-
regeling kan worden volstaan! 

Met betrekking tot de vraag van deze leden, wat in het kader 
van de pensioenregelingen, die geen 70 pet. eindloonsysteem 
kennen, maar wel een goede opbouwregeling hebben, dient te 
geschieden, merkt de ondergetekende op, dat ook in het kader 
van deze pensioenregelingen de in het ontwerp van wet voor-
gestelde structurele verhoging, alsmede de vakantie-uitkering 
buiten de in de A.O.W. geregelde aftrekbepalingen moeten 
blijven. 

In verband met het vorenstaande acht de ondergetekende 
nadere adviezen van de S.E.R. niet noodzakelijk. De advisering 
van de S.E.R. zal beperkt kunnen blijven tot het vaststellen of 
een bepaalde pensioenregeling aan de in de memorie van toe-
lichting bedoelde norm voldoet. 

Naar aanleiding van de vraag die de daarbedoelde leden zich 
stelden met betrekking tot het opnieuw bezien van de positie 
van met name de laagst bezoldigde ambtenaren in het kader 
van de voor het overheidspersoneel geldende pensioenaanspra-
ken, kan in de eerste plaats worden opgemerkt, dat het bedrag 
aan ..algemeen pensioen", dat geacht kan worden betrekking 
te hebben op de met ambtelijk pensioen vergolden diensttijd 
(tot een maximum van 40 jaren) gerekend wordt deel uit te 
maken van het ambtelijk pensioen. 

Voorts kan bij de onderwerpelijke vraag het volgende wor-
den aangetekend. 

Eenvoudige berekeningen wijzen uit, dat (bij een diensttijd 
van 40 jaren) de laagst bezoldigde - met een volledige dagtaak 
belaste - burgerlijke ambtenaren bij pensionering een totaal 
pensioeninkomen (ambtelijk pensioen, inclusief algemeen 
ouderdomspensioen) ontvangen van ruim 85 pet. van (in het 
algemeen) hun (bruto) eindloon (bezoldiging, inclusief vakan-
tie-uitkering; dit eindloon ligt hoger dan het thans geldende mi-
nimumloon). Van dit totale pensioeninkomen komt ongeveer 
37 pet. ten laste van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. 
Bij een structurele verhoging van de A.O.W.-pensioenen met 
30 pet., respectievelijk 40 pet. zal het totale pensioeninkomen, 
op grond van de geldende regeling, stijgen tot ruim 90 pet., 
respectievelijk pl.m. 92 pet. van het eindloon. Het ten laste van 
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds komende gedeelte van 
het totale pensioeninkomen zal dalen tot pl.m. 21 pet., respec-



12 
tievelijk pl.m. 16 pet. Dit betekent dat bij een eindloon van 
tegen de f 10 000 per jaar ook na een structurele verhoging van 
de A.O.W.-pcnsioenen met 40 pet. een pensioen ten laste van 
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds zal worden ontvan-
gen van ruim f 1400 per jaar (welvaartsvast). Volledigheids-
halve worde hierbij aangetekend, dat deze becijferingen zijn gc-
baseerd op een algemeen ouderdomspensioen voor gehuwden. 

Gezien het voorgaande zal ernaar de aanvankelijke mening 
van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken voorshands 
geen dwingende aanleiding zijn het in de pensioenwetten voor 
het overheidspersoneel neergelegde pemioejiberekeningssystecm 
principieel te wijzigen op grond van forse structurele verhogin-
gen van de A.O.W.-pensioenen. 

Het verheugt de ondergetekende, dat verschillende andere 
leden met veel waardering kennisgenomen hadden van het 
wetsontwerp tot wijziging van de A.O.W. enz. en zich met de 
strekking daarvan in het algemeen konden verenigen. Met veel 
genoegen heeft hij ervan kennisgenomen, dat deze leden het 
eens konden zijn met zijn zienswijze, dat de in het wetsontwerp 
voorgestelde maatregelen gezien moeten worden tegen de bre-
dere achtergrond van het algemene pensioenvraagstuk in ons 
land. 

De ondergetekende heeft er goede nota van genomen, dat 
deze leden, die zich konden vinden in de redenering, dat dit 
ontwerp in navolging van het S.E.R.-advies in zekere zin toch 
een prioriteitskeuze inhoudt ten gunste van de oplossing van 
het pensioenvraagstuk, zich met deze keuze wel konden ver-
enigen, ook al waren zij zich eveneens bewust van het belang 
van verschillende andere wensen op het terrein van de sociale 
verzekering, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
anderen dan loontrekkenden. 

Dat de hier aan het woord zijnde leden juist in het licht van 
de omstandigheid, dat er nog vele werknemers zijn, die in het 
geheel niet kunnen beschikken over enigerlei aanvullend pen-
sioen op de A.O.W.-uitkering en er tevens nog vele andere 
werknemers zijn, van wie het aanvullend pensioen uitermate 
gering is, van mening waren, dat er terecht een hoge prioriteit 
aan het pensioenvraagstuk wordt gegeven, stemt de onderge-
tckende tot voldoening. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden, wanneer het 
resultaat van het overleg in het bedrijfsleven over de totale 
opzet van een pensioensysteem verwacht mag worden, moge 
de ondergetekende verwijzen naar hetgeen hij hieromtrent 
hiervoor aan vele leden heeft geantwoord. 

Het verheugt de ondergetekende, dat deze leden met in-
stemming kennisgenomen hadden van de passage in de me-
morie van toelichting op blz. 7, rechterkolom, waarin de 
ondergetekende stelde zich te kunnen 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 laatstgenoten bruto arbcids-
inkomen bedraagt, waarbij het pensioeninkomen in elk geval 
100 pet. van het minimum-inkomen op netto-basis dient te 
bedragen. 

Ten aanzien van het tijdstip, waarop de A.O.W.-uitkeringen 
het peil van het minimumloon op netto-basis zouden kunnen 
bereiken, waarnaar deze leden vroegen, kan de ondergetekende 
nog geen verwachting uitspreken. Zoals uit het eerder in deze 
memorie door hem ten antwoord op soortgelijke vragen van 
vele andere leden gestelde blijkt, komt het hem, hoezeer ook 
hij een snelle aanpak op zich genomen zou toejuichen, voor, 
dat in de ontwikkeling over de komende jaren tal van factoren 
onzeker zijn, waardoor het niet mogelijk is een werkelijk enigs-
zins reële uitspraak met betrekking tot bedoeld tijdstip te doen. 

Dat sommige leden de voorgestelde structurele verhogingen 
van de uitkeringen volgens de A.O.W. en de A.W.W., die een 
stap vormen in de richting van de totstandkoming van een 
redelijk pensioenstelsel voor de gehele bevolking en een drin-
gend gewenste verbetering opleveren van de inkomenspositie 
van de bejaarden, waarvan velen thans nog op de Algemene 
Bijstandswet zijn aangewezen, toejuichten, stemt de onderge-
tekende tot voldoening. 

Dat deze leden het wel betreurden, dat er nog geen nader 
inzicht wordt gegeven over het tijdschema waarin verdere 
structurele verhogingen zullen worden ingevoerd ten einde 
de A.O.W.-uitkeringen te brengen op het peil van het netto-
besteedbare minimumloon kan de ondergetekende begrijpen. 
Hij hoopt echter dat deze leden er begrip voor hebben, dat hij 
zich - zoals hij reeds eerder heeft gesteld - over een tijdschema 
ter zake thans niet kan uitspreken. 

Volgens het wetsontwerp zullen, aldus de hier aan het woord 
zijnde leden, de structurele verhogingen der A.O.W.- en 
A.W.W.-uitkeringen in principe nergens gekort mogen worden 
op de aanspraken van aanvullende pensioenregelingen voor 
hen, die nog niet gepensioneerd zijn, en op de aanvullende 
pensioenen van hen, die reeds gepensioneerd zijn. De minister 
kan eventueel vrijstelling van dit verbod verlenen bij bepaalde 
aanvullende pensioenregelingen. Blijkens de memorie van toe-
lichting ligt het in de bedoeling, nog steeds aldus deze leden, 
dat de minister deze vrijstelling zal verlenen bij pensioenrege-
lingen, waarbij de som van de A.O.W.-uitkeringen en aan-
vullend ouderdomspensioen gelijk is aan of meer bedraagt dan 
70 pet. van het laatste bruto arbeidsinkomen, gerelateerd aan 
de duur van het dienstverband. 

De hier aan het woord zijnde leden wilden de ondergeteken-
de verzoeken niet te snel deze vrijstelling te verlenen en deze 
vrijstelling alleen te verlenen bij pensioenregelingen, die wel-
vaartsvaste aanspraken garanderen en bij pensioenregelingen 
die zo zijn opgebouwd, dat tezamen met de A.O.W.-uitkeringen 
70 pet. van het laatste bruto arbeidsinkomen wordt gegaran-
deerd, óók in gevallen van wijzigingen van werkkring. Dien-
aangaande moge de ondergetekende opmerken, dat juist met 
het oog op een zo zorgvuldig mogelijke hantering van het vrij-
stellingsbeleid het hem wenselijk voorkomt, in voorkomende ge-
vallen daarover het advies van de S.E.R. te vernemen. Een 
desbetreffende bepaling is in het onderhavige ontwerp van 
wet dan ook opgenomen. De ondergetekende zou niet op 
eventuele adviezen willen vooruitlopen en zou dan ook zijn 
oordeel omtrent de door de hier aan het woord zijnde leden 
ter zake gemaakte opmerkingen willen voorbehouden. 

Ten slotte vroegen deze leden zich af, of door de verhoging 
van de premies, die de realisatie van het wetsontwerp tot gevolg 
zal hebben, de premiedruk voor verschillende bevolkingsgroe-
pen niet onverantwoord hoog zal worden. De vraag of een 
verhoging van de bijdrage uit de algemene middelen niet op 
zijn plaats is, moet de ondergetekende ontkennend beantwoor-
den. Zoals reeds uit de memorie van toelichting is gebleken en 
ook eerder in de onderwerpelijke memorie aan de orde is 
gekomen, brengen de verhogingsvoorstellen voor 's Rijks schat-
kist lasten met zich mee, die de baten, voortvloeiende uit de 
besparing op uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet 
overtreffen. 

Enkele leden meenden, dat deze structurele verhoging als een 
eerste stap beschouwd moet worden naar verbetering van de 
A.O.W. Dat zij er echter hun teleurstelling over uitspraken, 
dat deze allang aangekondigde verbetering eerst nu in een 
wetsontwerp is verwerkt, kan de ondergetekende niet geheel 
plaatsen. Naar zijn mening kan het genoegzaam bekend zijn, 
dat van alle betrokken zijden alles in het werk gesteld is de 
onderwerpelijke verhogingen zo spoedig als mogelijk was in een 
wetsontwerp neer te leggen. 

Van de opmerkingen van de hier aan het woord zijnde leden 
met betrekking tot het dringend geboden zijn van een meer 
definitieve wijziging in de hoogte van het A.O.W.-pensioen 
— zij achtten het nodig, dat op korte termijn de uitkering ten 
minste op 100 pet. van het minimumloon wordt gebracht -
heeft de ondergetekende kennisgenomen. 

De ondergetekende betreurt het, dat de in de memorie van 
toelichting opgenomen overwegingen, die de Regering tot het 
standpunt hebben gebracht, dat het wenselijk is de onderwer-
pelijke verhoging in mindering te brengen op de uitkering van 
de A.B.W., deze leden niet hebben kunnen overtuigen. 

Ten aanzien van de afkeuring, die deze leden erover uit-
spraken, dat de vakantietoeslag van 3 pet. niet voor de zomer 
wordt uitgekeerd moge de ondergetekende opmerken, dat ook 
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hij - getuige het in het wetsontwerp tevens opgenomen voorstel 
om de vakantie-uitkering in de jaren na 1970 als regel in de 
maand mei uit te betalen - de voorkeur aan een eerdere uit-
betaling van die toeslag dan in de maand september 1970 zou 
hebben gegeven, zo dit administratief-technisch mogelijk zou 
zijn geweest. De suggestie van deze leden om op déze uitkering 
via de A.B.W. een voorschot te doen verlenen komt te onder-
getekende niet voor realisering vatbaar voor. 

Van de beschouwingen van deze leden met betrekking tot de 
dekking van de aan het wetsvoorstel verbonden hogere lasten, 
waarbij deze leden zich in ieder geval keerden tegen de voor-
gestelde verhoging van de premie en meenden, dat de huidige 
verbetering en de noodzakelijke verdere verbeteringen uit de 
rijksmiddelen moeten worden bekostigd, heeft de onderge-
tekende kennisgenomen. Het standpunt, dat de hier aan het 
woord zijnde leden van oudsher innemen nl., dat de ouder-
domsvoorzieningen geheel voor rekening van de rijksmiddelen 
dienen te komen, is de ondergetekende bekend. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


