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VERSLAG 
Vastgesteld 16 november 1981 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft de eer 
over dit in haar handen gestelde ontwerp van wet als volgt verslag uit te 
brengen. 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich verenigen met de strekking en 
de inhoud van het voorliggende wetsontwerp. Zij deelden de mening van de 
Regering, dat het gewenst was te komen tot een uniformering van de eind-
data van de sociale zekerheidsregelingen. 

De leden van bovengenoemde fractie zouden nog gaarne vernemen op 
welke wijze rekening is gehouden met de ingangsdatum van de uitkeringen 
op grond van de verscheidene aanvullende pensioenregelingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie wensten voorts te vernemen wanneer de ar-
beidsvoorwaarden in de overheidssfeer aan zullen sluiten op de ingangsda-
tum van het ouderdomspensioen ingevolge de Algemene ouderdomswet 
(AOW). Ook zouden zij gaarne horen welke de besparingen zijn die hiermee 
gemoeid zijn. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. konden instemmen met de voor-
stellen tot wijziging van de genoemde wetten en regelingen. 

Zij gingen er vanuit dat het kabinet er zorg voorzal dragen, dat de arbeids-
voorwaarden in de overheidssfeer zo mogelijk gelijktijdig met die in het be-
drijfsleven en anders binnen één a twee maanden eveneens zullen aanslui-
ten bij de ingangsdatum van het ouderdomspensioen ingevolge de AOW. 
Mocht dat niet het geval kunnen zijn, dan wilden deze leden weten aan welke 
korte periode gedacht wordt bij de vermelde «korte termijn». 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie waren van oordeel dat de einddata in 
de sociale zekerheidsregelingen geüniformeerd moeten worden. In het ver-
leden hadden zij reeds enkele malen op de verschillen ter zake gewezen en 
op één uniforme einddatum aangedrongen. 

Zij waren tevreden met het feit, dat het unanieme SER-advies door de Re-
gering was overgenomen, zodat de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet 
(WW) en de op de Algemene bijstandswet (ABW) gebaseerde rijksgroepsre-
gelingen voortaan kunnen eindigen op de eerste dag van de maand waarin 
de uitkeringsgerechtigde 65 jaar wordt, d.w.z. op de ingangsdatum van het 
AOW-pensioen. De besparing in de collectieve sfeer bedraagt daardoor wel-
iswaar slechts ca. 5 min. op jaarbasis. Daartegenover staat het voorkomen 
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van meerkosten in de loonsfeer indien het oorspronkelijke kabinetsvoorstel 
zou zijn gehandhaafd. Hoeveel zouden die meerkosten hebben bedragen? 

Kunnen de bewindslieden al meedelen wanneer de arbeidsvoorwaarden 
in de overheidssfeer (salarissen, pensioenen, VUT-uitkeringen en inkomens-
vervangende uitkeringen) t.a.v. ingangsdatum zullen worden aangepast aan 
de ingangsdatum van het AOW-pensioen? 

De leden van de fractie van de P.S.P. wilden, alvorens een definitief stand-
punt over het onderhavige wetsontwerp in te nemen, nog graag enige feite-
lijke informatie over de consequenties van dit wetsontwerp ontvangen. Zo 
zouden deze leden gaarne inzicht willen krijgen in de omvang van de groe-
pen op wie het wetsontwerp van toepassing is en in de omvang van de be-
dragen, per onderscheiden groep, die met de voorgestelde maatregelen 
worden bezuinigd. Ook vroegen deze leden in hoeverre de betrokken belan-
gengroepen en adviesorganen zijn geïnformeerd over de voorgestelde 
maatregelen. Waar in dit geval de gebruikelijke procedure van een Koninklijk 
besluit niet wordt gehanteerd stelden zij, dat met name t.a.v. de voorgestel-
de wijziging van de rijksgroepsregelingen de belanghebbende organisaties 
om hun opvatting gevraagd had moeten worden. 

De leden van de fractie van de P.S.P. waren verbaasd over het feit dat wei-
nig onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende groepen waarop het 
wetsontwerp van toepassing is. Zij vroegen of het niet voor de hand ligt de 
groep werknemers, die recht heeft op een Ziektegelduitkering (die per defini-
tie tijdelijk is) niet onder het wetsontwerp te laten vallen. Immers, deze werk-
nemers zijn tijdens de periode, die zij nog werkten ziek geworden en kunnen 
derhalve niet ontslagen worden. Nog in dienst bij het bedrijf waar ze werken, 
ligt het voor de hand hun ook de hun rechtmatig toekomende ziektegelduit-
kering te laten behouden. Deelt de Minister bovendien niet de mening dat te-
rugvai op een lagere beloning, psychologisch gezien, bepaald niet herstel-
bevorderend zal werken? 

De leden van de P.S.P.-fractie vroegen verder hoe de overgang van de ou-
de naar de nieuwe regeling (bij eventueel aanvaarding van het wets-
ontwerp) geregeld wordt. Delen de bewindslieden de mening dat diegenen 
die, bij afkondiging van de nieuwe regeling in het Staatsblad, onder de oude 
regeling vallen en bij voorbeeld, een ziektegelduitkering ontvangen, hun ou-
de rechten behouden? Zijn zij ook van mening dat de nieuwe wet van toe-
passing is op degenen, die pas na afkondiging van de wet in het Staatsblad 
de 65-jarige leeftijd bereiken? 

Tot slot vroegen deze leden de Regering te vermelden bij welke gelegen-
heid en met welke kameruitspraken de Kamer als haar mening te kennen 
heeft gegeven dat tot regeling van uniforme einddata moest worden overge-
gaan, zoals vermeld wordt in paragraaf 2 van de memorie van toelichting. 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling 
en instemming kennisgenomen van het onderhavige wetsontwerp. Het eli-
mineren van «systeemfouten» in het kader van beperking van de groei van 
de uitgaven voor sociale zekerheid achten zij een lofwaardige zaak. Wanneer 
kan de besparing als gevolg van de aansluiting van de arbeidsvoorwaarden 
in de overheidssfeer op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen inge-
volge de AOW worden gekwantificeerd? 

Vertrouwend, dat de Regering op bovenstaande opmerkingen en vragen 
tijdig voor de openbare behandeling van dit wetsontwerp schriftelijk zal heb-
ben gereageerd, acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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