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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

§ 1. Inleiding 

Bij brief van 28 augustus 1980 is het oordeel van de Sociaal-Economische 
Raad (SER) gevraagd over voorstellen van het kabinet om vanwege de moei-
lijke economische situatie een beperking van de groei van de uitgaven voor 
sociale zekerheid te realiseren. Het kabinet heeft bij zijn voorstellen een aan-
tal aandachtpunten in acht genomen, waaronder het elimineren van «sys-
teemfouten». 

In het kader van het elimineren van systeemfouten is aan de SER advies 
gevraagd omtrent de uniformering van de einddata in sociale zekerheidsre-
gelingen. 

S 2. Het voornemen van het kabinet neergelegd in de adviesaanvraag aan de 
SER 

De data waarop de sociale zekerheidsuitkeringen worden beëindigd in 
verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn niet voor alle regelin-
gen gelijk. Bovendien sluiten zij niet in alle gevallen aan op de ingangsda-
tum van het ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet 
(AOW). In het verleden is zowel door het parlement als door de Sociale Ver-
zekeringsraad (SVR) gewezen op deze verschillen en verzocht om het tot 
stand komen van één uniforme einddatum. 

Zo heeft de SER in zijn advies van 27 november 1978 aan de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken met betrekking tot het vraagstuk van de beëindiging 
van de Ziektewetverzekering op 65-jarige leeftijd, het wenselijk geoordeeld 
de uniformering van de einddatum van de diverse uitkeringen opnieuw te 
bezien. Bij het wetsontwerp inzake nadere wijziging van de Ziektewet en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (uitzondering van de zieken-
geldverzekering van personen van 65 jaar en ouder) (kamerstukken 
1978-1979,15 696), is van het gelijktijdig tot stand brengen van uniforme-
ring afgezien enerzijds, omdat zich in de praktijk geen belangrijke problemen 
op dit punt voordoen, anderzijds omdat dit tot een ernstige vertraging in de 
voortgang van voornoemd wetsontwerp zou hebben geleid. Aan de Kamer 
werd echter toegezegd deze kwestie aan de SER te zullen voorleggen. Na-
dien is ook in het kader van de beperking van de groei van de uitgaven voor 
sociale zekerheidsregelingen voorgesteld. 

In de adviesaanvraag aan de SER (hoofdstuk 3.5.1) is, bij het bezien van de 
mogelijkheden voor het tot stand brengen van één uniforme einddatum in 
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de sociale zekerheidsregelingen als uitgangspunt gekozen, dat een onge-
wenste cumulatie van uitkeringen en loon zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen en dat bij een eventuele samenloop de AOW, als algemeen er-
kende basisvoorziening, de aangewezen uitkering is voor personen die de 
65-jarige leeftijd hebben bereikt. Een wijziging van de AOW waarbij de aan-
vangsdatum voor de uitkeringen ingevolge deze wet zou verschuiven naar 
de dag waarop men 65 jaar wordt, werd minder gewenst geacht vanwege de 
technische complicaties bij de uitvoering van deze wet. Dit zou namelijk lei-
den tot gebroken pensioenbedragen uitsluitend voor de maand waarin de 
65-jarige leeftijd wordt bereikt. 

Om die redenen is in de adviesaanvraag aan de SER voorgesteld te bepa-
len het AOW-pensioen te laten ingaan op de eerste dag van de maand vol-
gende op die waarin men de 65-jarige leeftijd heeft bereikt en alle andere so-
ciale zekerheidsregelingen tot die datum te laten doorlopen. In de gevallen 
waarin loondoorbetaling tot dit tijdstip nog niet is gerealiseerd, zou de ver-
plichting daartoe in het Burgerlijk Wetboek (BW) vastgelegd moeten wor-
den. De opbrengst van de hier voorgestelde maatregel was begroot op ca. 
30 min. voor 1981. 

§ 3. Het advies van de SER dd. 21 november 1980 

Blijkens zijn advies van 21 november 1980, nr. 19 is ook de SER van oor-
deel dat de einddata in de sociale zekerheidsregelingen geüniformeerd 
moeten worden. De keuze die het kabinet heeft gemaakt, acht de SER min-
der voor de hand te liggen. Deze keuze zou immers inhouden dat in die ge-
vallen, waarin - in aansluiting op de huidige ingangsdatum van de AOW-uit-
kering - het einde van het dienstverband is bepaald op de eerste dag van de 
maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, ook deze laatste datum een 
maand moet worden opgeschoven. Het kabinet heeft dit onderkend en daar-
toe een wijziging van het BW in overweging genomen. Dit neemt echter niet 
weg dat aldus, en wel via de relatief vrij zware procedure van een wijziging 
van het BW, een inbreuk zou worden gemaakt op de individuele en collectie-
ve arbeidsovereenkomsten waarin het einde van het dienstverband ligt op 
de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. 

Bovendien dienen, zo merkt de Raad op, alsdan ook de pensioenregelin-
gen in het bedrijfsleven en de regelingen inzake vervroegd uittreden, de zo-
genaamde VUT-regelingen, voor zover deze ook zijn afgestemd op de huidi-
ge ingangsdatum van het AOW-pensioen te worden gewijzigd. Daarnaast 
dienen dan nog de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AWW), de 
Werkloosheidswet (WW), de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV), en ver-
schillende rijksgroepsregelingen van de Algemene Bijstandswet (ABW) te 
worden aangepast. 

Ten slotte stelt de SER dat het kabinetsvoorstel tevens inhoudt dat de ge-
volgen van de oplossing van het terecht gesignaleerde probleem worden 
verschoven naar de lonen en de inkomensvervangende uitkeringen. Op 
grond van het vorenstaande kiest de SER als uitgangspunt voor zijn advies 
dat ongewenste cumulatie van uitkeringen voorkomen moet worden. De 
AOW dient daarbij onverlet gelaten te worden. 

De SER is unaniem van oordeel dat de ZW, de WW, de WWV en de op de 
ABW gebaseerde rijksgroepsregelingen ingevolge deze regelingen ein-
digen op de eerste dag van de maand waarin de uitkeringsgerechtigde 65 
jaar wordt. 

Met betrekking tot de uit de maatregel voortvloeiende besparing merkt de 
SER ten slotte nog op dat, indien in aanmerking wordt genomen dat de lo-
nen en de inkomensvervangende uitkeringen gemiddeld hoger zijn dan de 
gemiddelde AOW-uitkering, verwacht mag worden dat deze oplossing per 
saldo een gelijk bedrag aan drukverlichting oplevert als de door het kabinet 
in zijn adviesaanvraag gekozen oplossing. 

In vergelijking tot het kabinetsvoorstel staat tegenover de weliswaar ge-
ringere besparing in de collectieve sfeer het voorkomen van meerkosten in 
de loonsfeer. 
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§ 4. Voorstel van de Regering 

Naar aanleiding van het SER-advies hebben wi j ons beraden of un i forme-
ring van de einddata in de door het kabinet voorgestane zin voortgezet kon 
worden . 

De overwegingen van het advies in hoofdl i jnen tot de onze makend, stel-
len wi j voor in deze het unanieme advies van de SER te vo lgen. In het wets-
on twerp word t daarom voorgesteld de uitkeringen ingevolge de ZW, de 
W W , de WWV, en enkele r i jksgroepsregel ingen (Rijksgroepsregeling werklo-
ze werknemers (RWW), Rijksgroepsregeling zelfstandigen (RZ) en Rijks-
groepsregel ing oudere zelfstandigen (R.O.Z.) een einde te laten nemen op 
de eerste dag van de maand waar in men 65 jaar wordt . Hiermee word t niet 
alleen aangesloten bij de beëindig ingsdatum van de WAO en de AAW, maar 
ook word t hiermee aangesloten bij de ingangsdatum van het ouderdoms-
pensioen ingevolge de AOW. In de RWW, de RZ en de ROZ heeft de unifor-
mer ing van de einddata dezelfde strekking als in de bij de un i fo rmer ing be-
trokken wettel i jke regel ingen. 

Om een gel i jkt i jdige inwerk ingtreding van de uni former ing in alle relevan-
te regel ingen mogel i jk te maken is ook de wi jz iging van deze r i jksgroepsre-
gel ingen in dit wetsontwerp opgenomen. Door deze procedure word t bo-
vendien de algemene strekking van de uni former ing extra benadrukt. 

Een belangri jke overweging o m het advies van de SER over te nemen is 
dat niet alleen een ongewenste cumulat ie van de uitkeringen ingevolge de 
sociale zekerheidsregel ingen word t voorkomen, maar dat een en ander zich 
op deze wijze ook zal kunnen uitstrekken tot de lonen, pensioenen, VUT-uit-
ker ingen en andere inkomensvervangende uitkeringen. In het bedri j fsleven 
slui ten de pensioenen in het a lgemeen reeds aan bij de ingangsdatum van 
de AOW. 

Het kabinet streeft ernaar op korte termi jn ook de arbeidsvoorwaarden in 
de overheidssfeer (salarissen, pensioenen, VUT-uitkeringen en inkomens-
vervangende uitkeringen) aan te laten sluiten op de ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen ingevolge de AOW. Gezien het feit dat in zijn alge-
meenheid de pensioenen ingevolge de A lgemene burgerl i jke pensioenwet 
(ABP) lager zijn dan het laatstgenoten inkomen zal dit een besparing opleve-
ren, die thans echter nog niet kan worden gekwant i f iceerd. De opbrengst 
van de voorgestelde maatregel in de sociale zekerheidssfeer bedraagt ca. 5 
m in . op jaarbasis. 

ARTIKELEN 

Artikel I, sub A (Artikel 29 ZW) 

De onder A voorgestelde wi jz ig ing strekt ertoe dat geen uitkering meer 
word t verstrekt op en na de eerste dag van de maand waar in de 65-jarige 
leefti jd word t bereikt. Door de voorgestelde wi jz ig ing worden niet alleen 
reeds toegekende uitkeringen beëindigd op de eerste dag van de maand 
waar in met 65 jaar word t , maar kunnen ook geen nieuwe toekenningen 
meer plaatsvinden op of na genoemde datum. 

Artikel I, sub B (Artikel 35 ZW) 

Door als voorgesteld onder Art ikel I, sub A, niet langer ziekengeld uit te ke-
ren op en na de eerste dag van de maand waar in de verzekerde de leefti jd 
van 65 jaar bereikt, zouden zich, zonder nadere regel ing, prob lemen voor-
doen ingeval de verzekerde komt te over l i jden tussen de eerste dag van de 
maand waar in en de dag waarop hij 65 jaar zou zijn geworden. Omdat het 
recht op toekenning van over l i jdensui tker ing is gekoppeld aan het recht op 
toekenning van ziekengeld zou dan nameli jk aan de langstlevende der echt-
genoten of andere nagelaten betrekkingen, geen overl i jdensuitker ing inge-
volge de ZW kunnen worden toegekend. 

Omdat aan betrokkene ook geen AOW-pensioen is toegekend - de leeftijd 
van 65 jaar is immers niet bereikt - kan de langstlevende der echtgenoten 
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evenmin aanspraak maken op uitkering in verband met het over l i jden kractv 
tens de AOW. De in artikel I, onder B, 1°, 2° en 4°, voorgestelde bepal ingen 
strekken ertoe o m in dit geval toch een over l i jdensui tker ing aan de nagela-
ten betrekkingen mogel i jk te maken. 

Het in artikel I, onder B, 3°, voorgestelde is opgenomen o m zeker te stellen 
dat de in het (voorgestelde nieuwe) vierde lid geregelde betal ing van het zie-
kengeld over de maand van rechthebbenden) niet plaatsvindt in de in het 
(voorgestelde nieuwe) tweede lid bedoelde geval len. 

Het toekennen van ziekengeld over de maand van overl i jden aan anderen 
dan de in het eerste lid genoemde rechthebbenden, heeft in beginsel een 
zuiver administrat ieve achtergrond. Indien nameli jk de rechthebbende over-
li jdt, nadat reeds ziekengeld over de maand van over l i jden is ui tbetaald, 
word t met deze bepal ing voorkomen dat een deel van het reeds ui tbetaalde 
ziekengeld moet worden teruggevorderd. 

Het zou naar mi jn men ing te ver voeren o m de onderhavige bepal ing, die 
ui tslui tend tot doel heeft te voorkomen dat bij over l i jden in de maand waar-
in de betrokkene 65 jaar zou zijn geworden, zijn echtgenoot noch aanspraak 
op over l i jdensui tker ing ingevolge de Ziektewet - er bestaat immers geen 
recht meer op ziekengeld - noch aanspraak op over l i jdensui tker ing ingevol-
ge de AOW zou kunnen maken, mede van toepassing te doen zijn ten aan-
zien van rechthebbenden als bedoeld in het voorgestelde vierde l id. 

Bovendien vervalt in de hierbedoelde situatie de boven reeds vermelde 
administrat ieve reden voor toekenning van een uitkering bij over l i jden aan 
de in het vierde lid bedoelde rechthebbenden, aangezien immers geen zie-
kengeld meer word t verstrekt op en na de eerste dag van de maand waar in 
de 65-jarige leefti jd word t bereikt. 

Voorts is met de bepal ing aansluit ing gezocht bij de overigens gel i jk lui-
dende bepaling van de WAO zoals deze voorkomt onder artikel 53, vierde l id. 

Artikel I, sub C (Artikel 73 en 73a ZW) 

Deze wi jz ig ing vloeit voor t uit de wi jz ig ing van Art ikel I, onder B. 

Artikel II (Artikel 21 WW) en Artikel III, Sub A, (Artikel 13 WWV) 

Voor de toel icht ing op deze artikelen moge worden verwezen naar de toe-
l icht ing onder artikel I, sub A. 

Artikel III, sub B (Artikel 19 WWV) (eerste lid) 

Deze wi jz ig ing strekt ertoe voor die werknemers, die op de dag gelegen 
twee jaar na de ingangsdatum van de ui tker ing, 60 jaar of ouder zijn en der-
halve recht hebben op een WWV-ui tker ing tot de 65-jarige leeft i jd, dit recht 
in ieder geval te laten eindigen op de eerste dag van de maand waar in de 
65-jarige leefti jd word t bereikt. 

( tweede en derde lid) 

Om dezelfde redenen als aangegeven onder artikel I, sub B worden ook hier 
bepal ingen voorgesteld die een over l i jdensui tker ing mogel i jk moeten ma-
ken voor de nagelaten betrekkingen van de WWV-gerecht igde, die overle-
den is in de periode gelegen tussen de eerste dag van de maand waar in en 
het t i jdst ip waarop hij de 65-jarige leefti jd zou hebben bereikt. 

Artikel IV (artikel 1 RWW), Artikel V (artikel 9 RZ) en Artikel VI (artikel 2 ROZ). 

Voor de toel icht ing op deze artikelen moge wo rden verwezen naar de toe-
l icht ing onder artikel I, sub A. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
C. I. Dales 

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappel i jk Werk, 
A . v a n der Louw 
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