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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 16 november 1979 

De vaste Commissie voor sociale zaken ' heeft de eer als volgt verslag uit 
te brengen over de in haar midden na bestudering van de memor ie van ant-
w o o r d nog gemaakte opmerk ingen en gestelde vragen. 

Zij acht de plenaire behandel ing van dit wetsontwerp voldoende voorbe-
reid als hierop door de Regering zal zijn geantwoord. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden het standpunt van de Staatssecre-
taris dat de aanvullende pensioenregel ingen onderl ing sterk verschil lend 
zijn en dat voor groepen werknemers nog steeds geen aanvul lende pensioen-
regel ing geldt. Zij wezen er op dat mitsdien vele pensioengerechtigde 
werknemers hun dienstverband voortzetten ten einde het inkomensniveau 
te kunnen handhaven dat zij op 65-jarige leeftijd hebben bereikt. Zij wensten 
dan ook vóór de mondel inge behandel ing te vernemen, of het niet verkiese-
lijk is de behandel ing van een wetsontwerp als het onderhavige uit te stellen 
totdat een voorziening op het terrein van de aanvullende pensioenen wette-
lijk gestalte zal hebben gekregen. Tevens zouden zij toegel icht wi l len zien, 
welke mogel i jkheden voorhanden zijn om in de Ziektewet met betrekking tot 
boven-65-jarigen een ant i-cumulat iebepal ing op te nemen, ertoe strekkende 
dat op de ziekte-uitkering van de betrokkenen een kort ing word t toegepast 
ter grootte van de AOW-ui tker ing. 

Deze leden achtten de argumentat ie van de Staatssecretaris om het advies 
van de SVR inzake de invoer ing van één algemene e inddatum voor de soci-
ale uitkeringen af te wi jzen, al lerminst overtu igend. Had de Staatssecretaris 
niet onmiddel l i jk nadat dit advies was uitgebracht, de SER en de adviescol-
leges op grond van de Algemene Bijstandswet om advisering kunnen ver-
zoeken? Kan de Staatssecretaris c i j fermatig aangeven, welke financiële con-
sequenties een uni former ing van de e inddatum voor de betrokkenen dan 
wel voor de uitkeringen in het kader van sociale verzekering zou hebben? 
Wat - ten slotte - behelst de bereidheid van de Staatssecretaris, zich binnen-
kort tot de SER en andere daartoe aangewezen adviescolleges te wenden 
met de vraag hem over de wensel i jkheid van een dergeli jke un i former ing te 
adviseren, in het licht van de door deze bewindsman aangevoerde tegenar-
gumenten? Gelet op het voorgaande herhaalden deze leden hun - onbeant-
woo rd gebleven - vragen of de Staatssecretaris zijn argument, dat unifor-
mer ing van de e inddatum tot een ernstige vertraging van dit wetsontwerp 
zou leiden, zwaarder vindt wegen dan de algemene, ook door het kabinet er-
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kende, wens dat de sociale wetgev ing op korte termi jn gest rooml i jnd be-
hoort te worden , hoe lang un i former ing zou gaan duren en wat daarvan de 
financiële consequent ies zouden zijn. 

Deze leden zouden alsnog een ci j fermatig beredeneerde opgave wi l len 
ontvangen ter adstructie van de stell ing van de Staatssecretaris, dat de las-
tenverzwaring, die voor de werkgevers zou intreden wanneer de in het wets-
ontwerp vervatte regel ing van kracht zou worden , niet opweegt tegen het 
wegval len van de verpl icht ing tot premiebetal ing ingevolge de Ziektewet en 
de Ziekenfondswet. 

Voor wat de premiest i jg ing van de verzekering betreft, merkten deze leden 
op dat de premiedal ing voor de verpl ichte ziekenfondsverzekering de verze-
kerden rechtstreeks en daardoor voor de vol le omvang ten goede is geko-
men, waartegenover het «vol ledig in beschouwing nemen» van de premie-
sti jging in de bejaardenverzekering voor de daarbij aangeslotenen langs in-
directe weg , nl . in het kader van de vaststel l ing van de AOW-pensioenen, is 
geschied. Deze leden wensten alsnog aangegeven te zien welke bedragen 
aan lastenverzwaringen mitsdien per saldo voor de betrokkenen zouden op-
treden, wanneer de voorgestelde regeling van kracht zou worden. 

Deze leden konden de redenering volgen dat eerst wanneer de f lexibele 
pensionering in betekenis zou toenemen, beter zou kunnen worden bezien, 
of er door de voorgestelde maatregel wel l icht toch knelpunten zijn en zo ja, 
welke. Zij herhaalden dan ook hun, tot dusverre onbeantwoord gebleven, 
vraag of de Staatssecretaris bereid en in staat is, daar waar exper imenten 
met f lexibele pensioner ing worden gehouden, f inanciële compensat ie te ge-
ven als zou bli jken dat de exper imenten door het voorstel nadelig worden 
beïnvloed. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis genomen 
van het voornemen van de Regering om een adviesaanvrage aan de SER te 
richten inzake de harmonisat ie van de einddata in de sociale verzekerings-
wetten. Zij waren voor ts verheugd over de init iatieven welke thans kenneli jk 
worden ontp loo id om te bewerkstel l igen dat de aanvullende pensioenrege-
lingen ingaan bij het bereiken van de 65-jarige leefti jd. 

De hier aan het w o o r d zijnde leden zouden het op prijs stellen indien de in 
de memor ie van an twoord toegezegde gegevens omtrent de mogel i jkheden 
van een particuliere verzekering hen voor de mondel inge behandel ing van 
het wetsontwerp zouden kunnen bereiken. Zij zouden daarbij ook gaarne 
een vergel i jk ing met de huidige ziekengeldpremie zien gevoegd. 

Deze leden wezen er daarbi j op dat deze gegevens van belang zijn voor 
een goede beoordel ing van de gevolgen van het onderhavige wetsontwerp. 
Zulks klemt temeer nu in de memor ie van antwoord op blz. 1 word t opge-
merkt dat er groepen werknemers zijn voor wie heden ten dage nog steeds 
geen aanvul lende pensioenregel ing geldt. Nu de AOW alleen een sociaal m i -
n imum biedt, achtten deze leden het voor bedoelde groepen werknemers 
minder gewenst als het verwerven van een aanvul lend inkomen zou kunnen 
worden gebonden aan de voorwaarde dat zij het risico van ziekte geheel 
voor eigen rekening nemen. Dit leek deze leden des te minder gerechtvaar-
d igd, nu het wettel i jk m in imumloon niet geldt voor hen, die de leefti jd van 
65 jaar hebben bereikt. Het antwoord van de Regering, zoals weergegeven in 
de voorlaatste alinea van blz. 4 van de memor ie van antwoord, had deze le-
den dan ook niet geheel bevredigd. 

De voorzitter van de commiss ie , 
Hermsen 

De griffier van de commiss ie , 
Eikerbout 
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