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OORSPRONKELIJKE TEKST WETSONTWERP EN MEMORIE V A N T0ELICH-
TING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD V A N STATE 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Ko-
ningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen 
lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen 
hebben, dat het wenselijk is de eindda-
ta in de sociale zekerheidsregelingen 
te uniformeren en in verband daarmee 
de Ziektewet, de Werkloosheidswet, 
de Wet Werkloosheidsvoorziening en 
enkele rijksgroepsregelingen in die zin 
te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevon-
den en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel I 

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 29, tweede lid, tweede 
volzin, wordt vervangen door: Geen 
ziekengeld wordt uitgekeerd op en na 
de eerste dag van de maand waarin de 
verzekerde de leeftijd van 65 jaar be-
reikt. 

B. Artikel 35 wordt gewijzigd als 
volgt: 

1° Onder vernummering van het 
tweede tot en met het vierde lid tot het 
derde tot en met het vierde lid, wordt 
een tweede lid ingevoegd, luidende: 

2. Met degene aan wie ziekengeld is 
toegekend, wordt voor de toepassing 

van het eerste lid gelijkgesteld degene, 
wiens overlijden heeft plaatsgevonden 
in de maand waarin hij de leeftijd van 
65 jaar zou hebben bereikt doch vóór 
het bereiken van deze leeftijd, en aan 
wie uitsluitend ingevolge artikel 29, 
tweede lid, tweede volzin, over de dag 
van overlijden geen ziekengeld is uit-
gekeerd. Het ziekengeld wordt alsdan 
uitbetaald met ingang van de dag na 
het overli jden. 

2° Het derde lid wordt vervangen 
door: 

Bij toepassing van het eerste en het 
tweede lid wordt het ziekengeld met 
ingang van de dag na het overlijden 
vastgesteld op het dagloon. 

3° In het vierde lid worden na «toe-
gekend» ingevoegd de woorden: 

Anders dan op grond van het twee-
de lid. 

4° In het vijfde lid wordt «het eerste 
en het derde lid» vervangen door: 

het eerste, het tweede en het vier-
de l id . 

C. In artikel 73 en 73a wordt «artikel 
35, derde lid,» telkens vervangen 
door: 

artikel 35, vierde lid,. 

ARTIKEL II 

De Werkloosheidswet (Stb. 1967, 
421) wordt gewijzigd als volgt: 

Aan artikel 21 , eerste lid, wordt een 
volzin toegevoegd, luidende: 

Geen aanspraak op uitkering bestaat 
op en na de eerste dag van de maand 
waarin een werknemer de leeftijd van 
65 jaar bereikt. 

ARTIKEL III 

De Wet Werkloosheidsvoorziening 
(Stb. 1964, 485) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. Artikel 13, eerste l id, onderdeel 
k, wordt vervangen door 

k. de eerste dag van de maand 
waarin hij 65 jaar wordt heeft bereikt; 

B. Artikel 19 wordt gewijzigd als 
volgt: 

1° In het eerste lid, onderdeel b, 
wordt «op de dag, waarop de werkne-
mer de leeftijd van 65 bereikt» vervan-
gen door: 

op de eerste dag van de maand 
waarin de werknemer de leeftijd van 
65 jaar bereikt. 

2° Onder vernummering van het 
derde lid tot het vierde lid wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende: 

3. Met degene, die in het genot van 
uitkering is, wordt voor de toepassing 
van het tweede lid gelijkgesteld degene, 
wiens overlijden heeft plaatsgevonden 
in de maand waarin bij de leeftijd van 
65 jaar zou hebben bereikt doch vóór 
het bereiken van deze leeftijd, en die 
uitsluitend ingevolge het in artikel 13, 
eerste lid onder k, bepaalde over de 
dag van zijn overlijden geen recht op uit-
kering had. De uitkering wordt alsdan 
uitbetaald met ingang van de dag na 
het overlijden. 

In het vierde lid wordt «het tweede 
lid» vervangen door: 

het tweede en het derde lid. 
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ARTIKEL IV 

De Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers (Stb. 164, 553) wordt ge-
wijzigd als volgt: 

In artikel 1, eerste lid, onder a, wordt 
«de leeftijd van 65 jaar niet heeft be-
reikt» vervangen door: de eerste dag 
van de maand waarin hij 65 jaar wordt 
nog niet heeft bereikt. 

ARTIKEL V 

De Rijksgroepsregeling zelfstandi-
gen (Stb. 1965, 5) wordt gewijzigd als 
volgt: 

Artikel 9, onder f, wordt vervangen 
door: 

f. de eerste dag van de maand 
waarin hij 65 jaar wordt heeft bereikt. 

ARTIKEL VI 

De Rijksgroepsregeling oudere zelf-
standigen (Stb. 1977, 526) wordt ge-
wijzigd als volgt: 

In artikel 2, onder a, wordt «de leef-
t i jd van 65 jaar» vervangen door: de 
eerste dag van de maand waarin hij 65 
jaar wordt. 

ARTIKEL VII 

Deze wet treedt in werking met in-
gang van de eerste kalendermaand na 
de datum van uitgifte van het Staats-
blad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en 
dat alle ministeriële departementen, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren, 
wie zulks aangaat, aan de nauwkeuri-
ge uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, 
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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 beper-
king van de groei van de uitgaven voor 
sociale zekerheid te realiseren. Het ka-
binet heeft bij zijn voorstellen een aan-
tal aandachtspunten 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 zekerheids-
regelingen. 

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

De data waarop de sociale zeker-
heidsuitkeringen worden beëindigd in 
verband met het bereiken van de 65-ja-
rige leeftijd zijn niet voor alle regelin-
gen gelijk. Bovendien sluiten zij niet in 
alle gevallen aan op de ingangsdatum 
van het ouderdompensioen ingevolge 
de AOW. In het verleden is zowel door 
het parlement als door de SVR gewe-
zen op deze verschillen en verzocht 
om het tot stand komen van één uni-
forme einddatum. 

Zo heeft de Sociale Verzekerings-
raad in zijn advies van 27 november 
1978 aan de Staatssecretaris van Soci-
ale Zaken met betrekking tot het vraag-
stuk van de beëindiging van de Ziekte-
wetverzekering op 65-jarige leeftijd, 
het wenselijk geoordeeld de uniforme-
ring van de einddatum van de diverse 
uitkeringen opnieuw te bezien. Bij het 
wetsontwerp inzake nadere wijziging 
van de Ziektewet en de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering (uit-
zondering van de ziekengeldverzeke-
ring van personen van 65 jaar en ou-
der) (Kamerstukken 1978-1979, 
15 696), is van het gelijktijdig tot stand 
brengen van uniformering afgezien, 
enerzijds, omdat zich in de praktijk 
geen belangrijke problemen op dit 
punt voordoen, anderzijds omdat dit 
tot een ernstige vertraging in de voort-
gang van voornoemd wetsontwerp 
zou hebben geleid. 

Aan de Kamer werd echter toege-
zegd deze kwestie aan de SER te zullen 
voorleggen. Nadien is ook in het kader 
van de beperking van de groei van de 
uitgaven voor sociale zekerheid de 
uniformering van de einddata in soci-
ale 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 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 aangewe-
zen uitkering is voor personen die de 
65-jarige leeftijd hebben bereikt. Een 
wijziging van de AOW waarbij de aan-
vangsdatum voor de uitkeringen inge-
volge deze wet zou verschuiven naar 
de dag waarop men 65 jaar wordt, 
werd minder gewenst geacht vanwege 
de technische complicaties bij de uit-
voering van deze wet. Dit zou namelijk 
leiden tot gebroken pensioenbedragen 
uitsluitend voor de maand waarin de 
65-jarige leeftijd wordt bereikt. 

Om die redenen is in de adviesaan-
vraag 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 da-
tum te laten doorlopen. In de gevallen 
waarin loondoorbetaling tot dit tijdstip 
nog niet is gerealiseerd, zou de ver-
plichting daartoe in het Burgerlijk Wet-
boek (BW) vastgelegd moeten wor-
den. De opbrengst van de hier voorge-
stelde maatregelen was begroot op ca. 
30 min. voor 1981. 

§ 3. Hef adw'es van de SER dd. 21 no-
vember 1980 

Blijkens zijn advies van 21 november 
1980, nr. 19, is ook de SER van oordeel 
dat de einddata in de sociale zeker-
heidsregelingen, geüniformeerd moe-
ten worden. De keuze die het kabinet 
heeft gemaakt, acht de SER minder 
voor de hand te liggen. Deze keuze zou 
immers inhouden dat in die gevallen, 
waarin - in aansluiting op de huidige 
ingangsdatum van de AOW-uitkering 
- 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 
daartoe een wijziging van het BW in 
overweging genomen. Dit neemt ech-
ter niet weg dat aldus, en wel via de re-
latief vrij zware procedure van een wi j -
ziging van het BW, een inbreuk zou 
worden gemaakt op de individuele en 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
waarin het einde van het dienstver-
band ligt op de eerste dag van de 
maand waarin de werknemer 65 jaar 
wordt. 

Bovendien dienen, zo merkt de Raad 
op, alsdan ook de pensioenregelingen 
in het bedrijfsleven en de VUT-regelin-
gen voor zover deze ook zijn afge-
stemd op de huidige ingangsdatum 
van het AOW-pensioen te worden ge-
wijzigd. Daarnaast dienen dan nog de 
ZW, de WAO, de AAW, de WW, de 
WWV, en verschillende rijksgroepsre-
gelingen van de Algemene Bijstands-
wet (ABW) te worden aangepast. 

Ten slotte stelt de SER dat het kabi-
netsvoorstel tevens inhoudt dat de ge-
volgen van de oplossing van het te-
recht gesignaleerde probleem worden 
verschoven naar de lonen en de inko 
mensvervangende uitkeringen. Op 
grond van het vorenstaande kiest de 
SER als uitgangspunt voor zijn advies 
dat ongewenste cumulatie van uitke-
ringen 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 rijksgroepsregelin-
gen zodanig gewijzigd dienen te wor-
den dat de uitkeringen ingevolge deze 
regelingen eindigen op de eerste dag 
van de maand waarin de uitkeringsge-
rechtigde 65 jaar wordt. Met betrek-
king tot de uit de maatregel voortvloei-
ende besparing merkt de SER ten slot-
te nog op dat, indien in aanmerking 
wordt genomen dat de lonen en de in-
komensvervangende uitkeringen ge-
middeld 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 advies-
aanvraag gekozen oplossing. 

In vergelijking tot het kabinetsvoor-
stel staan tegenover de weliswaar ge-
ringere besparing in de collectieve 
sfeer het voorkomen van meerkosten 
in de loonsfeer. 

§ 4. Voorstel van de regering 

Naar aanleiding van het SER-advies 
hebben wij ons beraden of uniforme-
ring van de einddata in de door het ka-
binet voorgestane zin voortgezet kon 
worden. 

De overwegingen van het advies in 
hoofdli jnen tot de onze makend, stel-
len wi j voor in deze het unanieme ad-
vies van de SER te volgen. In het wets-
ontwerp wordt daarom voorgesteld de 
uitkeringen ingevolge de ZW, de WW, 
de WWV, en enkele rijksgroepsrege-
lingen (Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers, Rijksgroepsregeling zelf-
standigen en Rijksgroepsregeling ou-
dere zelfstandigen) een einde te laten 
nemen op de eerste dag van de maand 
waarin men 65 jaar wordt. Hiermee 
wordt niet alleen aangesloten bij de 
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beëindigingsdatum van de WAO en de 
AAW, maar ook wordt hiermee aange-
sloten bij de ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen ingevolge de 
AOW. Een belangrijke overweging om 
het advies van de SER over te nemen 
is dat niet alleen een ongewenste cu-
mulatie van de uitkeringen ingevolge 
de sociale zekerheidsregelingen wordt 
voorkomen, maar dat een en ander 
zich op deze wijze ook zal kunnen uit-
strekken tot de lonen, pensioenen, 
VUT-uitkeringen en andere inkomens-
vervangende uitkeringen. In het be-
drijfsleven sluiten de pensioenen in 
het algemeen reeds aan bij de in-
gangsdatum van de AOW. 

Het kabinet streeft ernaar op korte 
termijn ook de arbeidsvoorwaarden in 
de overheidssfeer (salarissen, pensi-
oenen, 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 algemeen-
heid de ABP-pensioenen lager zijn dan 
het laatstgenoten inkomen zal dit een 
besparing opleveren, die thans echter 
nog niet kan worden gekwantificeerd. 
De opbrengst van de voorgestelde 
maatregel in de sociale zekerheids-
sfeer bedraagt ca. 5 min. op jaarbasis. 

ARTIKELEN 

Artikel I, sub A (Artikel 20 ZW) 

De onder A voorgestelde wijziging 
strekt ertoe dat geen uitkering meer 
wordt verstrekt op en na de eerste dag 
van de maand waarin de 65-jarige leef-
t i jd wordt bereikt. Door de voorgestel-
de wijziging worden niet alleen reeds 
toegekende uitkeringen beëindigd op 
de eerste dag van de maand waarin 
men 65 jaar wordt, maar kunnen ook 
geen nieuwe toekenningen meer 
plaatsvinden op of na genoemde da-
tum. 

Artikel I, sub B (Artikel 35 ZW) 

Door zoals voorgesteld onder Artikel 
I, sub A, niet langer ziekengeld ui t te 
keren op en na de eerste dag van de 
maand waarin de verzekerde de leef-
t i jd van 65 jaar bereikt, zouden zich, 
zonder nadere regeling, problemen 
voordoen ingeval de verzekerde komt 
te overlijden tussen de eerste dag van 
de maand waarin en de dag waarop hij 
65 jaar zou zijn geworden. Omdat het 
recht op toekenning van overlijdens-
uitkering is gekoppeld aan het recht 
op toekenning van ziekengeld zou dan 
namelijk aan de langstlevende der 

echtgenoten of andere nagelaten be-
trekkingen, geen overlijdensuitkering 
ingevolge de ZW kunnen worden toe-
gekend. Omdat aan betrokkene ook 
geen AOW-pensioen is toegekend - de 
leeftijd van 65 jaar is immers niet be-
reikt - kan de langstlevende der echt-
genoten evenmin aanspraak maken op 
uitkering in verband met het overlijden 
krachtens de AOW. De in artikel I, on-
der B, 1°t /m 4°, voorgestelde bepalin-
gen strekken ertoe om in dit geval toch 
een overlijdensuitkering aan de nage-
laten betrekkingen mogelijk te maken. 

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

Deze wijziging vloeit voort uit de wi j -
ziging van Artikel I, onder B. 

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

Voor de toelichting op deze artikelen 
moge worden verwezen naar de toe-
lichting onder artikel I, sub A. 

Artikel III, sub B (Artikel 19 WWV) (eer-
ste lid) 

Deze wijziging strekt ertoe ook voor 
die werknemers, die op de dag gele-
gen twee jaar na de ingangsdatum van 
de uitkering, 60 jaar of ouder zijn en 
derhalve recht hebben op een WWV-
uitkering tot de 65-jarige leeftijd, dit 
recht in ieder geval te laten eindigen 
op de eerste dag van de maand waarin 
de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. 

(tweede en derde lid) 

Om dezelfde redenen als aangege-
ven onder artikel I, sub B worden ook 
hier bepalingen voorgesteld die een 
overli jdensuitkering mogelijk moeten 
maken voor de nagelaten betrekkin-
gen van de WWV-gerechtigde, die 
overleden is in de periode gelegen tus-
sen de eerste dag van de maand waar-
in en het ti jdstip waarop hij de 65-jari-
ge leeftijd zou hebben bereikt. 

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

Voor de toelichting op deze artikelen 
moge worden verwezen naarde toe-
lichting onder artikel I, sub a. 

De Minister van Sociale Zaken a.i., 
G.J. M. Braks 

De Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, 
M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen 
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