
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1984-1985 

18891 Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet, de 
Spoorwegpensioenwet, de Algemene militaire 
pensioenwet en van enige andere wetten alsmede 
intrekking van de Wet gemeenschappelijke bepalingen 
overheidspensioenwetten in verband met afschaffing 
van de overneming premie AOW/AWW (Wet afschaffing 
overneming premie AOW/AWW) 

Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin 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 dat het 

overheidspersoneel weer zelf de premie verschuldigd ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet, gaat 
voldoen en dat het in verband daarmee noodzakelijk is enige wettelijke 
maatregelen te treffen; 

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

ARTIKEL I 

Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1979, 679). 

A 

In artikel C 1, eerste lid, vervalt onderdeel b. 

B 

Artikel K 5, vierde lid, komt te luiden: 
4. De herplaatsingstoelage en de daarover verschuldigde pensioenbijdra-

ge komen ten laste van het fonds. 

C 

Artikel N 9 vervalt. 

D 

Artikel N 10 komt te luiden: 
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan voor bepaalde groepen van 

personen een tegemoetkoming worden vastgesteld in de premie die 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en 
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Wezenwet geheven wordt ter zake van aan invaliditeit of overlijden ontleend 
pensioen. De tegemoetkoming kan verschillend zijn voor verschillende 
groepen personen. 

2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid komt ten laste van het 
fonds. 

3. Het eerste lid vindt geen toepassing met betrekking tot degenen die 
recht hebben op bijzonder weduwenpensioen en degenen wier weduwen-
pensioen wegens hertrouwen opnieuw is vastgesteld. 

ARTIKEL II 

Wijziging van de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1979, 680). 

A 

In artikel C 1, eerste lid, vervalt onderdeel b. 

B 

Artikel K 5, vierde lid, komt te luiden: 
4. De herplaatsingstoelage en de daarover verschuldigde pensioenbijdra-

ge komen ten laste van het fonds. 

C 

Artikel N 2 vervalt. 

D 

Artikel N 3 komt te luiden: 
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan voor bepaalde groepen van 

personen een tegemoetkoming worden vastgesteld in de premie die 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet geheven wordt ter zake van aan invaliditeit of overlijden ontleend 
pensioen. De tegemoetkoming kan verschillend zijn voor verschillende 
groepen personen. 

2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid komt ten laste van het 
fonds. 

3. Het eerste lid vindt geen toepassing met betrekking tot degenen die 
recht hebben op bijzonder weduwenpensioen en degenen wier weduwen-
pensioen wegens hertrouwen opnieuw is vastgesteld. 

ARTIKEL III 

Wijziging van de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305). 

A 

Artikel C 2, eerste lid, onder a, komt te luiden: 
a. de gelden, strekkende tot compensatie van de krachtens een algemene 

pensioenwet verschuldigde premie;. 

B 

Artikel R 3 vervalt. 
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c 

Artikel R 4 komt te luiden: 

De artikelen R 1 en R 2 zijn van toepassing ten aanzien van: 
a. de beroepsmilitair, die uit hoofde van non-activiteit, anders dan op 

verzoek of van rechtswege, aanspraak heeft op non-activiteitsbezoldiging 
en 

b. de ontslagen beroepsmilitair, die uit hoofde van een ontslag aanspraak 
heeft op wachtgeld, met dien verstande dat: 

1e. de bijdrage, bedoeld in artikel R 1, tweede lid, de helft van het 
daarbedoelde percentage bedraagt en 

2e. die bijdrage voor de onder b bedoelde ontslagen militair wordt 
vastgesteld over een bijdrage-grondslag die wordt gevormd door de 
inkomsten en emolumenten, mits die naar aard tot de pensioengrondslag 
zouden behoren, waarnaar het wachtgeld is berekend. 

D 

In artikel R 5, tweede lid, vervalt », eerste lid,» en wordt tweemaal «dat 
lid» vervangen door: dat artikel. 

E 

Artikel X 3 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid komt te luiden: 
Voor de gepensioneerden, van wie krachtens een algemene pensioenwet 

premie wordt geheven ter zake van 
a. een pensioen dat uit hoofde van ziekten of gebreken is toegekend, 
b. een pensioen als bedoeld in artikel E 2 of artikel E 3, eerste lid, waarop 

te rekenen van dezelfde ingangsdatum naast het pensioen bedoeld onder 
a. recht bestaat, of 

c. een pensioen dat ter zake van overlijden is toegekend, 
kan wegens het verschuldigd zijn van die premie bij algemene maatregel 

van bestuur een tegemoetkoming worden vastgesteld. Die tegemoetkoming 
kan voor de verschillende groepen van gepensioneerden verschillend zijn. 
Al naar het pensioen door Ons of Onze Minister dan wel door de directie is 
toegekend komt die vergoeding ten laste van het Rijk dan wel van het 
pensioenfonds. 

2. Het vierde lid vervalt. 

F 

Artikel Y 33 komt te luiden: 
Voor de gepensioneerden, van wie krachtens een algemene pensioenwet 

premie wordt geheven ter zake van een pensioen dat is toegekend met 
toepassing van artikel Y 10, Y 12 of Y 13, kan wegens het verschuldigd zijn 
van die premie bij algemene maatregel van bestuur een tegemoetkoming 
worden vastgesteld. 

ARTIKEL IV 

Wijziging van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden 
(Stb. 1984, 273). 

A 

Met vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt in artikel 2 een 
nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende; 

5. Indien de volgens de vorige leden vastgestelde bezoldiging geheel of 
gedeeltelijk is vastgesteld met inachtneming van een tijdstip of tijdvak 
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gelegen voor 1 juni 1985, wordt die bezoldiging, onderscheidenlijk dat 
gedeelte van die bezoldiging, verhoogd met tien procent, met dien verstande 
dat deze verhoging niet meer bedraagt dan f 6320,- op jaarbasis. 

B 

Artikel 7, vijfde lid, komt te luiden: 
5. Indien in het bedrag der inkomsten bedoeld in de vorige leden is of 

kan worden geacht te zijn begrepen een tegemoetkoming ter zake van de 
premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen-
en Wezenwet, blijft deze tegemoetkoming voor de toepassing van dit 
artikel buiten beschouwing. De vorige volzin is slechts van toepassing voor 
zover de daar bedoelde inkomsten betrekking hebben of kunnen worden 
geacht betrekking te hebben op een tijdvak gelegen voor 1 juni 1985. 

C 

Artikel 10 vervalt. 

D 

In artikel 25, tweede lid, wordt het zinsdeel «Artikel 2, tweede tot en met 
vijfde lid» vervangen door: Artikel 2, tweede tot en met zesde lid. 

ARTIKEL V 

Wijziging van de Uitkeringswet gewezen militairen (Stb. 1966, 451). 

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het vierde lid vervalt. 
2. Het vijfde, zesde en zevende lid worden vernummerd tot respectievelijk 

vierde, vijfde en zesde lid. 
3. In het tot vijfde lid vernummerde zosde lid vervalt «en vijfde». 

ARTIKEL VI 

Wijziging van de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 (Stb. 1981, 
759). 

Artikel 3, derde lid, komt te luiden: 
3. De inhouding wordt telkens nader vastgesteld naar aanleiding van 

wijziging van premies die verzekerden krachtens de Ziektewet (Stb. 1967, 
473), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492) en 
de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) verschuldigd zijn, en wel zodanig dat 
daarin het effect van de premiewijziging op het inkomen van de in inko-
mensniveaus vergelijkbare particuliere werknemers zoveel mogelijk tot 
uitdrukking komt. 

ARTIKEL VII 

De Wet gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten (Stb. 
1972, 650) wordt ingetrokken. 
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ARTIKEL VIII 

Overgangsbepalingen 

A 

Artikel C 1, eerste lid, onder b, van de Algemene burgerlijke pensioenwet, 
onderscheidenlijk Spoorwegpensioenwet, zoals dat artikel luidde op de dag 
voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van kracht ten 
aanzien van bedragen die in de inkomsten bedoeld in artikel C 1, eerste lid, 
van de Algemene burgerlijke pensioenwet, onderscheidenlijk Spoorweg-
pensioenwet, voor zover die betrekking hebben op de hoedanigheid van 
ambtenaar onderscheidenlijk deelgenoot voor dat tijdstip, geacht moeten 
worden te zijn begrepen ter compensatie van de premie die ter zake van 
die inkomsten wordt geheven ingevolge de Algemene Ouderdomswet en 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 

B 

De verhoging van het ambtelijk inkomen in de zin van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet, onderscheidenlijk het inkomen als deelgenoot in 
de zin van de Spoorwegpensioenwet, als gevolg van de verhoging van de 
bezoldiging van het rijkspersoneel met tien procent over ten hoogste 
f63 200 per jaar, ingaande 1 juni 1985, wordt buiten beschouwing gelaten 
voor de toepassing van de bepalingen van genoemde wetten die de 
pensioenberekening betreffen. De voorgaande volzin is slechts van toepas-
sing op het daarbedoelde inkomen voor zover dat betrekking heeft op tijd 
gelegen vóór 1 januari 1986. 

C 

Voor de toepassing van artikel K 5, tweede lid, van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet, onderscheidenlijk Spoorwegpensioenwet, wordt het ambtelijk 
inkomen, onderscheidenlijk het inkomen ais deelgenoot, uit de oorspronke-
lijke betrekking, voor zover dat inkomen betrekking had of kan worden 
geacht betrekking te hebben gehad op een tijdvak gelegen voor 1 juni 
1985 verhoogd met tien procent over ten hoogste f63 200 over een tijdvak 
van een jaar. Het bedrag van f63 200 wordt aangepast bij de algemene 
maatregel van bestuur bedoeld in de artikelen A 8 van genoemde wetten 
overeenkomstig de aanpassing van een middelsom van berekeningsgrond-
slagen die op 1 januari 1985 f63200 bedroeg. 

D 

Artikel N 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, artikel N 2 van de 
Spoorweg pensioenwet en artikel R 3 van de Algemene militaire pensioenwet, 
zoals deze artikelen luiden op 31 mei 1985, blijven toepassing vinden ter 
zake van betalingen na 31 mei 1985, indien en voor zover die betalingen 
betrekking hebben op een vóór 1 juni 1985 liggende periode. 

E 

Artikel 10 van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden, 
zoals dat artikel luidde op 31 mei 1985, blijft toepassing vinden ter zake van 
betalingen die betrekking hebben op een vóór 1 juni 1985 liggende periode. 

F 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, derde lid, van de Inhoudingswet 
overheidspersoneel 1982 en in artikel 1 van de Wet van 20 december 1984, 
houdende opschorting aanpassing Inhouding 1982 (Stb. 658), wordt de 
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inhouding per 1 juni 1985 bij algemene maatregel van bestuur zodanig 
nader vastgesteld, dat het in de inhouding aanwezige effect van de wijziging 
van de premies die verzekerden krachtens de Algemene Ouderdomswet 
(Stb. 1965, 429) en de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) 
verschuldigd zijn, dat verband houdt met de extra verhoging van de 
premieinkomensgrens voor de volksverzekeringen waartoe met ingang van 
1 januari 1982 uit inkomenspolitieke overwegingen werd besloten, wordt 
teniet gedaan. 

G 

Het ingevolge artikel V vervallen vierde lid van artikel 5 van de Uitke-
ringswet gewezen militairen blijft van toepassing ten aanzien van inkomsten 
die betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben op 
een tijdvak gelegen voor 1 juni 1985. 

ARTIKEL IX 

Slotbepalingen 

A 

De verhoging van de bezoldiging van het rijkspersoneel met tien procent 
over ten hoogste f 63 200 per jaar, ingaande 1 juni 1985, is geen wijziging 
als bedoeld in de artikelen A 8 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, 
A 8 van de Spoorwegpensioenwet en L 1 van de Algemene militaire 
pensioenwet. 

B 

Op de verhoging met tien procent over ten hoogste f63 200 per jaar, 
ingaande 1 juni 1985, van de inkomsten van degenen die aanspraken 
kunnen ontlenen aan de Algemene militaire pensioenwet, toegekend in 
verband met het vervallen van artikel R 3 van de Algemene militaire 
pensioenwet, zijn artikel C 2, eerste lid, onder a, en artikel F 7, zesde lid, 
onder e, van de Algemene militaire pensioenwet van toepassing. Het in de 
vorige volzin gestelde geldt niet voor de vaststelling van de laatstelijk 
genoten bezoldiging waarnaar een wachtgeld in de zin van de Algemene 
militaire pensioenwet of een uitkering krachtens de Uitkeringswet gewezen 
militairen wordt berekend. 

C 

De verhoging van het inkomen die is toegekend in verband met het 
vervallen van artikel N 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 
1979, 679), van artikel N 2 van de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1979, 680) 
en van artikel R 3 van de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305) 
blijft buiten beschouwing bij het vaststellen van de grondslag ingevolge de 
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1977, 494) en de 
Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94). 

D 

Met uitzondering van de onderdelen E en F van artikel III, welke onderdelen 
in werking treden op een door Ons te bepalen tijdstip, treedt deze wet, die 
kan worden aangehaald als Wet afschaffing overneming premie AOW/AWW, 
in werking met ingang van 1 juni 1985. Indien het Staatsblad, waarin deze 
wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 mei 1985, treedt zij, met 
uitzondering van de onderdelen E en F van artikel III, in werking met ingang 
van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en 
werkt zij terug tot en met 1 juni 1985. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Defensie, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18891, nr. 10 7 


