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Alvorens tot beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde vra-
gen en opmerkingen over te gaan wil ik de vaste Commissie voor Sociale Za-
ken mijn erkentelijkheid betuigen, dat zij op korte termijn tot de vaststelling 
van dit verslag is kunnen komen. Het stemt mij voorts tot voldoening, dat 
blijkens het voorlopig verslag de kern van het voorstel bij de meeste fracties 
instemming heeft verkregen. 

De leden behorend tot de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich af waarom in 
het ontwerp niet getracht is tot een overgangsbepaling te komen voor men-
sen van 65 jaar en ouder, die na het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd nog in dienstverband werkzaam blijven, omdat de pensionering in-
gaat op bij voorbeeld 1 januari van het daarop volgende jaar. 

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt, dat het wetsontwerp is geba-
seerd op de overweging, dat het pensioen ingevolge de A.O.W. voor een ie-
der voorziet in een sociaal minimum, waarmee men in het levensonderhoud 
kan voorzien. De aanvullende pensioenregelingen zijn, zoals bekend, zowel 
wat de ingangsdatum als de hoogte betreft, onderling sterk verschillend. 
Voorts zijn er groepen werknemers voor wie heden ten dage nog steeds 
geen aanvullende pensioenregeling geldt. In dit licht bezien, acht ik het niet 
juist voor de zeer beperkte groep van personen, wier pensioenen op bij 
voorbeeld 1 januari van het jaar, volgend op dat waarin men 65 jaar is ge-
worden, ingaan, een bijzondere regeling te treffen. Dit lijkt mij niet te verde-
digen tegenover degenen, die in het geheel geen of slechts een zeer geringe 
aanvullende pensioenuitkering ontvangen. 

Op de vraag van deze leden, wat mij heeft bewogen niet in te gaan op het 
advies van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) om voor de sociale uitkerin-
gen een algemene einddatum in te voeren, zou ik het volgende willen ant-
woorden. 

Zoals ook in de memorie van toelichting is gesteld is voor de beëindiging 
van de ziekengelduitkering aansluiting gezocht bij de WW. Indien in het ka-
der van dit wetsontwerp een regeling zou moeten worden getroffen om te 
komen tot één einddatum voor alle uitkeringen, dan had deze regeling zich 
niet kunnen beperken tot het bepalen van één einddatum voor de ZW, WW 
en WAO, maar dan hadden ook andere sociale voorzieningsuitkeringen, die 
een einde nemen bij het 65e jaar, daarbij moeten worden betrokken. Ik denk 
hier met name aan de uitkeringen ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning (WWV) en de op de Algemene Bijstandswet steunende Rijksgroepsre-
geling werkoze werknemers (RWW). Beide regelingen kennen thans als 
einddatum de dag waarop betrokkene 65 jaar wordt. 
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Een wi jz ig ing van de e inddatum van de WWV vereist echter op grond van 
artikel 6 van die wet het advies van de SER, terwi j l voor wat de RWW betreft 
de adviescol leges op grond van de Algemene Bijstandswet eerst van hun 
oordeel zouden moeten doen bl i jken. Voorts zal, wanneer zou worden geko-
zen voor één algemene e inddatum, dit belangri jke f inanciële consequenties 
kunnen hebben. Kiest men nl. voor de eerste dag van de maand, waar in men 
65 jaar word t , dan sluit men aan bij de huidige situatie van de WAO, doch 
voor de overige regelingen zou dit voor de betrokkenen een verminder ing 
van rechten betekenen. Zou men daarentegen voor alle ui tker ingsgerecht ig-
den de 65e verjaardag of de laatste dag van de maand, waar in men 65 jaar 
word t , kiezen, dan zou dit voor de WAO kostenverhogend werken. 

Het thans kiezen voor één e inddatum zou, gelet op het feit , dat dan allerlei 
adviesinstanties moeten worden gehoord, sterk vertragend op de totstand-
koming van deze regeling werken. Dit zou bij mi j bezwaar ontmoeten. Aan-
gezien bovendien de noodzaak om tot één algemene datum te komen mi j 
niet dr ingend lijkt, ben ik van mening, dat het beter is in het wetsontwerp 
thans geen wi jz ig ingen op dit punt aan te brengen. Wel ben ik bereid mi j bin-
nenkort tot de Sociaal-Economische Raad en andere daartoe aangewezen 
adviescol leges te wenden met de vraag mij over de wensel i jkheid van een 
dergeli jke un i former ing te adviseren. 

Op de vraag van deze leden, of in dit verband kan worden aangegeven 
wanneer de Tweede Kamer een ontwerp algemene pensioenwet tegemoet 
kan zien, is mi jn an twoord , dat het in dit s tadium nog niet mogel i jk is een 
t i jdst ip te noemen. Voor een beschouwing omtrent de stand van zaken op dit 
punt verwi js ik naar blz. 64 van de toel icht ing bij de begrot ing van het depar-
t e m e n t v a n Sociale Zaken voor het jaar 1980 (zitting 1979-1980,15 800, 
hoofdstuk XV, nr. 2). 

De leden behorend tot de fractie van de P.v.d.A. vroegen voor ts aan te ge-
ven, welke de problemen kunnen zijn voor de ziekenfondsen in het geval de 
verzekeringen halverwege de maand moeten worden veranderd en in hoe-
verre dat kostenverhogend voor de ziekenfondsen kan gaan werken. 

Ten aanzien hiervan kan worden gesteld dat de beëindiging van de verze-
keringspl icht en mogeli jke overschr i jv ing naar de bejaarden dan wel de vr i j -
w i l l ige ziekenfondsverzekering geen extra problemen voor de ziekenfond-
sen mee zullen brengen, aangezien zij zich in de huidige situatie reeds dage-
lijks met dit soort gevallen zien geconfronteerd. 

Evenmin zal, aangezien er geen wi jz ig ing komt in de afhandel ing van de 
mutat ie, de overschr i jv ing gepaard gaan met kostenverhoging. 

Naar aanleiding van de door deze leden geuite twi j fels in hoeverre de 
voorgestelde wi jz ig ing te r i jmen is met de doelstel l ingen van het kabinet, 
zoals neergelegd in Bestek ' 8 1 , nu deze wi jz ig ing kostenverhogend werkt 
voor het bedri j fs leven, merk ik het volgende op. De werkgevers zullen, als de 
in het ontwerp vervatte regeling van kracht wordt , inderdaad aanvul lende 
verzekeringen moeten slui ten, dan wel aansprakelijk zijn voor doorbetal ing 
van loon in geval van ziekte, ongeval of over l i jden. Deze lasten wegen even-
wel niet op tegen het wegval len van de verpl icht ing tot premiebetal ing inge-
volge de ziekengeld" en verpl ichte ziekenfondsverzekering. 

De leden van de P.v.d.A. vroegen verder of een overzicht gegeven kan 
worden van de premiest i jg ing in de bejaarden- en verpl ichte ziekenfonds-
verzekering over de laatste jaren; daarbi j vroegen deze leden tevens een 
oordeel te wi l len geven over de st i jging van deze premies in het licht van de 
ui tgangspunten van het kabinet met betrekking tot handhaving van de koop-
kracht «tot en met modaal». 

Bijgaande ci j feropstel l ing geeft een overzicht van de premie-ontwikkel ing 
voor de verpl ichte ziekenfondsverzekering en voor de bejaardenzieken-
fondsverzekering. 

Jaar Premie-mutatie ver-
plichte ziekenfonds-
verzekering 

Premie mutatie 
bejaardenzieken-
fondsverzekering 

1977 
1978 
1979 

- 2,8% 

- 1,2% 

+ 11,7% 
+ 7,3% 
+ 4,4% 
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Uit dit overzicht bli jkt dat zich ten aanzien van de verpl icht verzekerden in 
de afgelopen jaren geen premiest i jg ing heeft voorgedaan. De aangegeven 
dal ing in het premiepercentage is mede mogel i jk gemaakt door het beschik-
baar stellen van een ri jksbijdrage in verband met het beleid van de Regering, 
de koopkracht van de werknemers tot en met modaal te handhaven. 

De premiest i jg ing in de bejaardenverzekering is in het kader van de zoge-
naamde netto-netto- en AOW-plus-problematiek vol ledig in beschouwing 
genomen bij de vaststel l ing van de AOW-pensioenen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen ten slotte in hoeverre dit voorstel 
de invoer ing van een flexibele pensioner ing nadelig beïnvloedt en of ik be-
reid en in staat zou zijn, daar waar exper imenten met f lexibele pensioner ing 
worden gehouden financiële compensat ies te geven als zou bl i jken, dat de 
exper imenten door dit voorstel nadelig worden beïnvloed. Voorshands acht 
ik het niet aannemeli jk dat dit voorstel op enigerlei wijze de invoer ing van 
f lexibele pensioneringsregel ingen nadelig zal beïnvloeden. 

Zoals in het vorenstaande reeds is uiteengezet, wegen de verpl icht ingen, 
die de werkgevers bij het verval len van de ziekengeldverzekering op zich die-
nen te nemen, niet op tegen het verval len van premiebetal ing. Overigens zal 
eerst wanneer de f lexibele pensionering in betekenis zou toenemen, beter 
kunnen worden bezien, of er als gevolg van de voorgestelde maatregel we i -
licht toch knelpunten zijn, en zo ja, welke. Tot dusverre is er, voor zover mi j 
bekend, uitslui tend een regeling bij de PTT. 

De leden, behorende tot de fractie van het C.D.A., onderschreven de op-
vat t ing van de Regering, dat een verpl ichte verzekering tegen loonderving 

* voor personen van 65 jaar en ouder niet meer past, nu de AOW-pensioenen, 
opgetrokken tot het peil van het m in imum loon , te zamen met de aanvul len-
de pensioenregel ing, in het inkomen voorzien van verreweg de meeste bo-
ven-65-jarigen. 

De leden van deze fractie brachten naar voren, dat zij veel waarde hechten 
aan een goede aansluit ing van het einde van de loopbaan dan wel van een 
uitkering wegens loonderving op de ingangsdatum van het ouderdoms-
pensioen. In verband daarmee pleitten zij, evenals de leden van de P.v.d.A.-
fract ie, voor één algemene einddatum voor de verschil lende regel ingen. In 
dit verband moge ik de leden van de C.D.A.-fractie verwijzen naar mi jn reac-
tie op dezelfde suggestie van de kant van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Mede in verband met de op dit punt gegeven argumentat ie van de leden 
van de C.D.A.-fractie, zal ik met veel belangstel l ing het te zijner t i jd door de 
SER, over deze kwestie uit te brengen advies tegemoet zien. 

Deze leden zeiden in dit opzicht ook benieuwd te zijn naar de reacties van 
de Adviescommissie voor Pensioenen en de Contactcommissie van Bedrijfs-
pensioenfondsen ten aanzien van de ingangsdatum van de aanvul lende 
pensioenregel ingen. In dit verband kan worden medegedeeld, dat in de re-
acties van genoemde commissies nog eens word t bevestigd, dat de in-
gangsdatum van het pensioen bij vr i jwel alle fondsen aansluit op het berei-
ken van de 65-jarige leefti jd. Slechts enkele fondsen kennen als pensioenda-
tum de eerste januari van het jaar volgend op dat waar in de werknemer 65 
jaar word t . De commissies wezen er voorts op, dat de eerste verantwoorde-
l i jkheid voor de vaststell ing van de pensioendatum, als onderdeel van de ge-
hele regel ing, dikwi j ls is terug te voeren tot parti jen bij de arbeidsovereen-
komst. Op bedoelde verantwoordel i jkheid kom ik nog terug naar aanleiding 
van een vraag van de leden van de S.G.P.-fractie. De Contactcommissie van 
Bedri j fspensioenfondsen heeft reeds aan alle bedri j fspensioenfondsen een 
brief gericht, waar in met het oog op de komende wettel i jke pensioenplicht 
voor werknemers o.m. word t aanbevolen de pensioendatum te stellen op de 
datum van het bereiken van de 65-jarige leeft i jd. De Adviescommissie voor 
Pensioenen heeft te kennen gegeven dat zij, zodra het wetsontwerp kracht 
van wet zal hebben gekregen, door middel van haar Berichten de aandacht 
van de aangesloten ondernemingen op deze kwestie zal vest igen. 

Evenals de leden van de P.v.d.A.-fractie zouden de leden behorend tot de 
fractie van het C.D.A. gaarne het oordeel van de Regering vernemen over de 
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vraag, hoe dit wetsontwerp zich verhoudt tot mogel i jke ontwikkel ingen op 
het vlak van de f lexibele pensionering. In aanslu i t ing op hetgeen hierover is 
opgemerkt naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
en vooru i t lopend op een overeenkomst ige opmerk ing van de fractie van de 
V.V.D. zou ik hierop het volgende wi l len an twoorden . 

Zoals eerder gesteld, gaat dit wetsontwerp evenals de overige uitkerings-
regel ingen voor werknemers, die al een e inddatum kennen, uit van de ge-
dachtengang, dat bij het bereiken van de 65-jarige leeft i jd de sociale min i -
mumloonvoorz ien ing van de AOW in de eerste plaats in het levensonder-
houd zal moeten voorzien. 

Voor iemand die in het kader van f lexibele pensioner ing na zijn 65e jaar 
vr i jwi l l ig bli jft doorwerken bestaat in de huidige situatie uiteraard aanspraak 
op AOW-pensioen. Naar mi jn mening zal voor personen als deze een oplos-
sing moeten worden gevonden in de arbeidsrechtel i jke sfeer. Het lijkt mi j 
aanvaardbaar dat, wanneer in overleg tussen werkgevers en werknemers re-
gel ingen tot stand komen die voorzien in een latere pensioendatum, door 
deze parti jen aanvul lende regelingen zullen moeten worden getroffen, die 
voorzien in doorbeta l ing van loon t i jdens ziekte. 

Eerst wanneer mogel i jke ontwikkel ingen in de maatschappi j ertoe zouden 
leiden, dat in de AOW een flexibele pensioner ingsdatum word t ingevoerd, 
zal nader moeten worden bezien, of en zo ja, op welke wi jze de sociale zeker-
heidsregel ingen, die op dat t i jdst ip een e inddatum van 65 jaar kennen, d ien-
overeenkomst ig zullen moeten worden aangepast. 

Deze leden waren met de Regering van mening dat, indien parti jen beslui-
ten tot het aangaan of voortduren van een arbeidsverhouding na het berei-
ken van de 65-jarige leeft i jd, de rechtsgevolgen daarvan in beginsel privaat-
rechteli jk moeten worden geregeld. In verband daamee zouden zij het op 
prijs stellen meer nauwkeurige gegevens te verkr i jgen omtrent de mogeli jk-
heden van een particuliere verzekering tegen de risico's, voortv loeiende uit 
de artikelen 1638c, 1638xen 16391, tweede l id , van het Burgerli jk Wetboek. 

Uit verkregen informaties is mi j gebleken, dat aangezien het hier een risico 
en een categorie perdonen betreft, die voor de part icul iere verzekerings-
maatschappi jen geheel nieuw zijn, op dit moment nog geen indicaties kun-
nen worden gegeven in hoeverre en tegen welke premie deze risico's in een 
verzekering kunnen worden ingebracht. Ik doe gaarne de toezegging, dat, 
zodra t i jdens de parlementaire behandel ing van dit wetsontwerp relevante 
gegevens ter zake beschikbaar zullen komen, de Kamer daarvan mededel ing 
zal worden gedaan. 

De leden van het C.D.A. achtten het in dit verband ook niet juist, dat deze 
risico's geheel zouden kunnen worden afgewenteld op de werknemer van 65 
jaar en ouder. Zij wezen er daarom op dat artikel 1638c BW deze mogeli jk-
heid wel biedt. Hierbij diende naar hun oordeel ook in aanmerking te worden 
genomen dat het wettel i jk m in imumloon niet geldt voor werknemers die de 
leefti jd van 65 jaar hebben bereikt. Deze leden vroegen zich daarom af, of 
aanpassing van artikel 1638c BW aan de n ieuwe situatie niet wenseli jk zou 
zijn. Ik merk daaromtrent op, dat het kenmerkend voor de leeft i jdsgroep van 
de 65-jarigen en ouderen kan worden geacht, dat zij niet meer door arbeid in 
hun levensonderhoud behoeven te voorzien en derhalve ook in mindere ma-
te dan jongeren behoefte hebben aan een inkomensgarant ie die gekoppeld 
is aan de te verr ichten arbeid. Dat was desti jds de reden voor het aanbren-
gen van de grens van 65 jaar in de Wet m i n i m u m l o o n en min imumvakant ie-
bijslag. Het voor l iggende wetsontwerp is een nadere ui twerking van deze 
gedachte. In verband hiermede zie ik geen noodzaak o m de algemene voor-
zieningen van artikel 1638c BW voor personen van 65 jaar en ouder in be-
doelde zin te wi jz igen. 

Deze leden wierpen anderzijds de vraag op, of handhaving van het bepaal-
d e i n artikel 16391, tweede lid en volgende leden, van het BW nog wel nood-
zakelijk is, gezien het bepaalde in artikel 15, eerste l id, van de AOW, volgens 
welke bepaling na het overl i jden van een gehuwde het toegekende gehuw-
denpensioen tot en met de laatste dag van de v i j fde maand na die van het 
overl i jden aan de langstlevende echtgenoot word t ui tbetaald, en mede gelet 
op de particuliere overl i jdensverzekeringen, overl i jdensuitker ingen in de 
ca.o. 's en de overl i jdensuitkeringen in de sociale verzekeringswetten. 
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Daarop kan worden geantwoord , dat de door deze leden genoemde bepa-
l ing in het BW als basis dient te worden gezien van de regelingen in de ZW, 
WAO en WWV. De verpl icht ing tot het verlenen van een overl i jdensuitker ing 
l igt pr imair in het BW. Het risico word t in de meeste gevallen afgewenteld op 
de ZW en de WAO. Echter voor zover de aanspraken meer bedragen dan de 
op grond van de ZW of de WAO te verlenen uitkering (bij voorbeeld doordat 
het loon van de overleden werknemer hoger was dan het voor de sociale 
verzekeringswetten geldende max imumdag loon) of voor zover er buiten 
toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op ZW- of WAO-uitke-
r ing, zal op grond van deze bepaling door de werkgever een (aanvullende) 
uitkering moeten worden ver leend. 

Ik acht het wensel i jk, dat deze situatie gehandhaafd bli jft, ook wanneer bo-
ven-65-jarigen buiten de ziekengeldverzekering komen te val len. Naar mi jn 
mening is het aanvaardbaar, dat ter zake van het over l i jden van een tot de 
bedoelde categorie behorende gehuwde persoon behalve uitbetal ing van 
over l i jdensui tker ing ook doorbeta l ing van het gehuwden-AOW-pensioen 
plaatsvindt. Dit standpunt v indt zijn grond in de overweging, dat beide uitke-
r ingen van verschi l lend karakter zi jn. De overl i jdensuitker ing word t immers 
verleend o m de extra kosten die in verband met het over l i jden worden ge-
maakt op te vangen, terwi j l de t i jdeli jke doorbetal ing van het gehuwdenpen-
sioen geschiedt om de weduwe of weduwnaar de t i jd te gunnen zich aan de 
nieuwe f inanciële situatie aan te passen. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden, of de in artikel 31 van de 
Ziektewet opgenomen bepaling betreffende samenloop van ziekengeld en 
ouderdomspensioen niet in het wetsontwerp had moeten worden betrokken, 
merk ik nog op, dat de in die bepal ing voorziene regel ing ook kan gelden 
voor pensioenen, die vóór het 65e jaar zijn ingegaan. 

Over de vraag, of en zo ja op welke wijze en in welke gevallen bij samen-
loop van vervroegd ouderdomspensioen en ziekengeld een kort ingsregel ing 
moet gelden, is nog geen definit ieve beslissing genomen. In afwacht ing 
daarvan ligt het niet in het voornemen om in de bepal ing van artikel 31 van 
de ZW wi jz ig ing te brengen. 

Ook de leden, behorende tot de fractie van de V.V.D. konden zich vol ledig 
met dit wetsontwerp verenigen. Ik nam er kennis van dat de aan het woord 
zijnde leden hun waarder ing erover uitspraken, dat ik deze in Bestek '81 aan-
gekondigde maatregel, voor zover dat ik mi jn ve rmogen ligt, nog voor het 
einde van dit jaar wens te realiseren. Het stemt mi j tot vo ldoening dat deze 
leden de mot iver ing van het voorstel als juist voo rkwam. Op de vraag van 
deze leden naar de consequenties van dit voorstel voor werknemers, die in 
het kader van de vr i jwi l l ige f lexibele pensioner ing van bij voorbeeld 60-67 
jaar nog na hun 65ste werkzaam zijn en nog geen recht op pensioen kunnen 
doen gelden, moge ik verwi jzen naar hetgeen ik h ieromtrent in antwoord op 
de vragen van de leden van de C.D.A.-fractie heb opgemerkt . 

Op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie, of er nadere kwantitat ieve 
gegevens kunnen worden verstrekt over de hoge premielasten, die bo-
ven-65-jarigen veroorzaken, kan worden geantwoord , dat uit onderzoekin-
gen is gebleken, dat ziekteverzuim bij het k l immen der jaren in doorsnee 
sti jgt, hetgeen zich dan manifesteert in langer durend verzuim dan bij jonge-
ren. Wel iswaar zou de stell ing houdbaar kunnen zi jn, dat juist die boven-
65-jarigen, die bl i jven doorwerken, in een dermate goede mentale en l ichame-
lijke condit ie verkeren, dat zij wein ig wegens ziekte zouden behoeven 
te verzuimen, anderzijds echter worden de premielasten zeker verzwaard 
door al degenen, die nog als 64-jarige of t i jdens de nawerkingsper iode van 
artikel 46 van de ZW ziek worden en over langere periode, mogel i jk tot het 
bereiken van de maximale termi jn , aanspraak op uitkering maken. Concrete 
cijfers hierover zijn echter niet voorhanden. 

Deze leden wezen er ook op, dat krachtens de verpl icht ingen voor de 
werkgever, neergelegd in het BW, de mogel i jkheid bestaat, dat t i jdens ziekte 
loon moet worden doorbetaald en dat bij overl i jden over ten hoogste drie 
maanden een overl i jdensuitkering dient te worden ver leend. Op de vraag of 
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de werkgever of de werknemer de kosten van een te sluiten particuliere ver-
zekering zal moeten dragen, zou ik willen opmerken, dat het naar mijn me-
ning voor de hand ligt, dat de kosten voor de risico's die krachtens dwingend 
recht voor rekening van de werkgever komen (de overlijdensuitkering en de 
schadevergoeding ex artikel 1637x van het BW) ook door de werkgever zul-
len worden gedragen. 

Voor wat betreft de kosten van verzekering van het risico van loondoorbe-
taling bij ziekte zal, afhankelijk van de mate waarin van het bepaalde in arti-
kel 1638c van het BW in voor de werknemer gunstige of ongunstige zin zal 
zijn afgeweken, in overleg tussen werkgever en werknemer moeten worden 
geregeld voor wiens rekening welk deel van de verschuldigde premie komt. 

Op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie over de voorlichting bij in-
werkingtreding van deze wet, kan ik meedelen, dat aan het Voorlichtingscen-
trum Sociale Verzekering en de Ziekenfondsraad zal worden verzocht ervoor 
zorg te dragen de nodige publiciteit aan deze maatregel te geven. Voorts 
mag worden aangenomen, dat zowel de werkgevers- als de werknemersor-
ganisaties hun leden ter zake zullen informeren. 

Voor de beantwoording van de opmerking van deze leden, dat een af-
doende oplossing moet worden gevonden voor de 65-jarigen, wier pensioen-
regeling eerst recht geeft op pensioen op 1 januari volgend op het kalen-
derjaar, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, moge worden verwezen 
naar hetgeen elders in deze memorie op vragen van de fractie van de 
P.v.d.A., het C.D.A. en de S.G.P. is vermeld. 

Ten aanzien van de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie over de be-
sparingen kan worden vermeld, dat door doorvoering van deze maatregel 
voor 1980 en 1981 kan worden gerekend opeen besparing in deZW-uitkerin-
gen van respectievelijk circa f 85 en f 90 miljoen. Deze bedragen zijn minder 
dan 0,1 % van de premiegrondslag. 

Hoeveel de nieuwe kosten voor de werkgevers zullen bedragen laat zich 
nog niet becijferen, aangezien - zoals ook aan de leden van de C.D.A.-fractie 
is meegedeeld - nog geen indicatie kan worden gegeven van de kosten van 
een te sluiten particuliere verzekering. Als zeker kan wel worden aangeno-
men, dat deze kosten aanmerkelijk minder zullen zijn dan de niet langer ver-
schuldigde ziekengeld" en ziekenfondspremie. 

Van de overwegingen van de leden van de fractie van D'66, die uitmond-
den in de conclusie, dat zij de in dit wetsontwerp voorgestelde wijzigingen 
konden billijken, heb ik met belangstelling kennis genomen. 

Ook de leden van de fractie van de S.G.P. konden zich met dit wets-
ontwerp verenigen. Deze leden stelden de vraag, waarom met niet meer 
stelligheid een oplossing in het vooruitzicht is gesteld voor de in verband 
met dit wetsontwerp minder gewenste situatie, dat er pensioenregelingen 
zijn, waarvan de ingangsdatum niet is gelegen bij de datum waarop de be-
trokkene 65 jaar wordt, doch bij voorbeeld op 1 januari volgende op het ka-
lenderjaar, waarin die leeftijd zou worden bereikt. In antwoord op deze vraag 
wil ik erop wijzen, dat de exacte pensioendatum als onderdeel van de gehele 
pensioenregeling wordt vastgesteld door de voor de inhoud van die rege-
ling verantwoordelijke instantie(s). 

Ten aanzien van bedrijfspensioenfondsen zijn dit de organisaties van 
werkgevers en van werknemers in de betrokken bedrijfstak en voor wat be-
treft de ondernemingspensioenregelingen zijn dit in eerste instantie de be-
trokken ondernemingen. Daar komt bij dat de pensioenregeling dikwijls een 
onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. In die gevallen is de pensioen-
datum een zaak, welke beide bij de arbeidsovereenkomst betrokken partijen 
aangaat. Uit deze constellatie vloeit voort dat in de memorie van toelichting 
niet met meer stelligheid een oplossing in het vooruitzicht kon worden 
gesteld. 

Voor wat betreft de ook door deze leden gestelde vraag over de toene-
ming van de door de werkgever te maken kosten, moge worden verwezen 
naar het over dit aspect aan de leden van de V.V.D.-fractie gegeven ant-
woord. 
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Ik nam er kennis van, dat de in dit wetsontwerp voorgestelde wijzigingen 
bij de leden van de C.P.N.-fractie bezwaren ontmoetten. Ik ben van mening, 
dat de motivering die aan het voorstel ten grondslag ligt in de memorie van 
toelichting en in deze memorie voldoende tot uiting is gekomen, zodat hier-
op op deze plaats niet nader behoeft te worden ingegaan. 

De leden van de C.P.N.-fractie vroegen, voor hoeveel bejaarden deze wets-
wijziging een lastenverzwaring met zich mee zou brengen. Een precies ant-
woord is hierop uiteraard niet te geven. De huidige te betalen premie hangt 
namelijk af van de hoogte van het loon, terwijl in de nieuwe situatie de mo-
gelijkheid om zich te verzekeren bij de bejaarden- of vrijwillige'ziekenfonds-
verzekering dan wel bij een particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschap-
pij zal afhangen van de hoogte van het gezinsinkomen. De voor de onder-
scheiden verzekeringen verschuldigde premie zal afhankelijk zijn van de 
hoogte van het gezinsinkomen en van het ziekenfonds dan wel de particulie-
re ziektekostenverzekeringsmaatschappij waarbij men zich gaat verzekeren. 

In zijn algemeenheid kan echter worden gesteld dat zich alleen belangrijke 
lastenverzwaringen kunnen gaan voordoen in die gevallen waarbij in de hui-
dige situatie de afgedragen premie in geen verhouding staat tot de aanspra-
ken. Deze leden vroegen eveneens wat de gevolgen van deze wetswijziging 
zijn voor de medeverzekerden, partners en/of kinderen. 

Er kan pas sprake zijn van «medeverzekerden», indien het loon dat de be-
trokkene geniet meer bedraagt dan de helft van het gezinsinkomen. In het al-
gemeen zal dan ook slechts sprake zijn van «medeverzekerden» indien, reke-
ning houdend met het AOW-pensioen, het totale gezinsinkomen meer be-
draagtdan circa f 35 000 per jaar. Ten aanzien van de medeverzekerden kan 
dan ook worden gesteld dat hiervoor alleen lastenverhogingen zullen kun-
nen gaan optreden bij gezinnen met een gezinsinkomen dat boven dit be-
drag ligt. 

Het lid van de fractie van DS'70, dat eveneens kon instemmen met dit 
voorstel, vroeg mijn oordeel met betrekking tot de vraag, of in situaties van 
sterke werkloosheid de beschikbare hoeveelheid arbeidsplaatsen niet pri-
mair dient toe te vallen aan hen die nog geen arbeidsleven achter de rug 
hebben, hetgeen als regel niet voor boven-65-jarigen opgaat. 

In antwoord daarop zou ik willen opmerken, dat deze stelling in haar alge-
meenheid wel door mij kan worden onderschreven. Ik moet echter direct 
daaraan toevoegen, dat dit niet mag leiden tot beperking van de mogelijkhe-
den van boven-65-jarigen, die nog kunnen en willen blijven werken, om lan-
ger aan het arbeidsproces deel te nemen. Dit wetsontwerp heeft ook niet de 
bedoeling een dergelijke beperking te bewerkstelligen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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