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Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
Ontvangen 30 november 1981 

Mede namens de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
deel ik u mede, dat het ons tot voldoening stemt dat blijkens het verslag de 
meeste fracties zich kunnen verenigen met de strekking en de inhoud van 
het wetsontwerp. 

De leden van de C.D.A.-fractie informeerden op welke wijze rekening is ge-
houden met de ingangsdatum van de uitkeringen op grond van de verschei-
dene aanvullende pensioenregelingen. Naar aanleiding hiervan kan worden 
opgemerkt, dat bedoelde regelingen in het algemeen aansluiten bij de in-
gangsdatum van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze omstandigheid 
heeft mede een rol gespeeld bij onze overwegingen om het advies van de 
SER te volgen. In dit verband veroorloven wij ons te verwijzen naar de voor-
laatste alinea van paragraaf 4 van het algemeen deel van de memorie van 
toelichting. 

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 AOW. Ook zouden zij gaarne 
horen welke de besparingen zijn die hiermee gemoeid zijn. 

Ook de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. informeerden 
wanneer de arbeidsvoorwaarden in de overheidssfeer zullen worden aange-
past aan de ingangsdatum van het AOW-pensioen, terwijl voorts de leden 
van de fractie van de S.G.P. informeerden wanneer de besparing, die hier-
mee gemoeid is, kan worden gekwantificeerd. 

Aansluiting van de arbeidsvoorwaarden in de overheidssfeer bij de in-
gangsdatum van het ouderdomspensioen ingevolge de AOW, vergt een wij-
ziging van de overheidspensioenwetten en van enige duizenden rechtsposi-
tieregelingen bij de lagere overheden en z.g. B-3 lichamen (waaronder enke-
le onder het regime van het burgerlijk recht). Aansluiting is dan ook niet voor 
eind 1982 te verwachten. De besparingen welke met deze maatregel ge-
moeid zijn, zijn voornamelijk gelegen in het feit dat tegenover de uitbetaalde 
pensioenen over die maand langere dan wel geen salarisbetalingen staan. 
Aangezien de besparing in de salarissfeer niet gekwantificeerd kan worden, 
is ook de omvang van de besparingen niet aan te geven. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vroegen naar de meerkosten in de loon-
sfeer, indien het oorspronkel i jk voorstel van het kabinet zou zijn gehand-
haafd. Door het onbreken van voldoende recent statistisch materiaal is het 
niet mogel i jk een berekening van deze meerkosten te geven. Echter kan wor-
den opgemerkt dat in het overgrote deel van de geval len het dienstverband 
in verband met het bereiken van de 65-jarige leefti jd öf wel eindigt op de ver-
jaardag, ó f w e l aan het eind van de maand waar in men 65 jaar wordt . Van 
meerkosten zou derhalve in de loonsfeer slechts in beperkte mate sprake zijn 
geweest. Door de wi jz iging in het oorspronkel i jke kabinetsvoorstel is verme-
den dat voor een aantal bedri jven een verpl icht ing tot loondoorbetal ing 
diende te worden gecreëerd. Daarnaast is de mogel i jkheid geopend om een 
aanzienlijke drukver l icht ing in de loonsfeer te creëren. 

Door de leden van de fractie van de P.S.P. is gevraagd naar de omvang 
van de onderscheiden groepen op wie het wetsontwerp van toepassing is en 
naar de omvang van de bedragen die per onderscheiden groep zullen wor-
den bespaard. Exacte cijfers omtrent de aantal len personen ten aanzien van 
wie de uitkering ingevolge de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), 
en de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) word t beëindigd wegens het 
bereiken van de 65-jarige leefti jd zijn niet voorhanden. Naar raming zal het 
echter o m de onderstaande aantallen gaan. Gemiddeld word t per uitkerings-
trekker een halve maanduitker ing bespaard bij de beëindiging van de uitke-
ring aan het begin van de maand, waar in men 65 jaar wordt . Per uitkerings-
categorie zullen de vermelde besparingen worden bereikt. Gerekend is met 
gemiddelde ui tker ingsniveaus in 1981. 

Aantallen Besparingen per categorie 
ZW 1000 1,0 min. 
WW 500 0,5 min. 
WWV 3500 3,5 min. 

Totaal 5000 5,0 min . 

De voorgestelde wi jz ig ing van de r i jksgroepsregel ingen is, gezien het aan-
vul lende karakter van de bi jstand, van zuiver formele betekenis. Bij de groep 
die op grond van een van deze r i jksgroepsregel ingen bijstand ontvangt, 
heeft deze maatregel dan ook geen bezuinigende werk ing. Het gaat hierbi j 
om ca. 500 personen per jaar. 

Voorts stelden de leden van de P.S.P.-fractie de vraag of met name ten 
aanzien van de voorgestelde wi jz iging van de r i jksgroepsregelingen de be-
langhebbende organisaties niet om hun omvat t ing gevraagd had moeten 
worden . In de memor ie van toel icht ing is reeds uiteengezet waarom de w i j -
ziging van de r i jksgroepsregel ingen in dit wetsontwerp is opgenomen. Aan-
gezien deze wi jz ig ing voor de bijstand geen inhoudel i jke betekenis heeft is 
hierover geen apart advies gevraagd aan het College Algemene Bijstands-
wet. 

Wi jz ig ing van een r i jksgroepsregeling bij de wet betekent dat het par!e-
ment regelgevend optreedt. Gezien het feit dat het parlement normali ter bij 
wi jz ig ing van een r i jksgroepsregeling niet betrokken is, kan de nu gevolgde 
weg niet beschouwd worden als het omzeilen van procedures. 

De door de leden van de P.S.P.-fractie ui tgesproken verbazing over het ge-
ringe onderscheid tussen de verschil lende groepen, waarop het wets-
ontwerp van toepassing is, bevreemdt mi j enigszins. 

Ik wi l erop wi jzen, dat bij de tots tandkoming van de wet , die beoogde de 
ziekengelduitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd te beëindigen 
(gedrukte stukken 15 696), reeds de keuze is gemaakt o m , ook als het dienst-
verband door loopt , de ziekengelduitkering met ingang van de 65-ste verjaar-
dag te beëindigen. De thans voorgestelde verschuiv ing van de 65ste verjaar-
dag naar de eerste dag van de maand, waarin de betrokkene 65 jaar word t , is 
mede gegeven door de wens vanuit de Kamer o m in de einddata voor de 
verschi l lende sociale uitkeringen meer uni formi te i t te brengen. 
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De leden van de P.S.P.-fractie informeerden hoe, (bij aanvaarding) van het 
wetsontwerp de overgang van de oude naar de nieuwe regeling geregeld 
wordt. 

Naar aanleiding hiervan wil ik opmerken dat de ingangsdatum van de wet 
is bepaald op de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte 
van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Hieruit volgt dat diegenen, die 
in de loop van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet 
65 jaar worden, hun uitkering nog behouden tot de 65-jarige leeftijd. Gelet 
op het voorgaande is mijns inziens een overgangsmaatregel niet nodig. 

Tot slot vroegen de leden van de P.S.P.-fractie aan te geven bij welke gele-
genheid en met welke kameruitspraken de Kamer te kennen heeft gegeven 
dat tot regeling van uniforme einddata moest worden overgegaan. 

Hiervoor moge ik verwijzen naar de behandeling van het wetsontwerp dat 
beoogde de ziekengelduitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd te 
beëindigen (stukken 15 696) en met name naar het voorlopig verslag en het 
eindverslag (respectievelijk nrs. 5 en 7). Door met name de (toenmalige) 
fracties van de P.v.d.A. en het C.D.A. is toen deze wens tot uniformering van 
de einddata uitgesproken. 

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