
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1988-1989 Nr. 172a 
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alsmede het stellen van regels voor de 
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MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 14 maart 1989 

In het kader van dit wetsvoorstel zijn door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie twee vragen gesteld. 

Allereerst vragen deze leden of bij de berekende inkomenseffecten van 
de gekorte AOW-pensioenen (kamerstukken II, 1988/1989, 20 855, nr. 
25) rekening is gehouden met de standaard-aftrekposten. In de 
berekening is inderdaad aangenomen dat de desbetreffende bejaarden 
alleen in aanmerking komen voor de standaard aftrekposten. De aftrek-
posten die per individu kunnen verschillen zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten. 

Vervolgens constateren de leden van de P.v.d.A.-fractie dat in het 
kader van de tariefstructuur geen oplossing voor de kopjesregeling 
voorhanden is. Zij vragen hoe deze mededeling zich verhoudt tot de 
opmerkingen over de bruto-koppeling voor de gehele sociale zekerheid, 
waarbinnen de kopjesproblematiek tot een oplossing kan worden 
gebracht. Hierbij kan worden opgemerkt dat een aanpassing en een 
uitbreiding van de kopjesregeling gewenst is omdat hiermee wordt 
voorkomen dat de desbetreffende netto uitkering op minimum-niveau 
lager zou uitkomen dan de relevante bijstandsnorm. In de Financiële nota 
sociale zekerheid 1988 (kamerstukken II, 1987/1 988, 20 206) is een 
mogelijke bruto-koppelingssystematiek voor de gehele sociale zekerheid 
uitgewerkt. Voor alleenstaanden is in dat voorstel een voorziening -
overeenkomend met de kopjesregeling - opgenomen, waardoor de 
desbetreffende netto uitkering bij introductie van zo'n systematiek niet 
zou veranderen. Voor zover de koopkracht dat toelaat zou deze 
voorziening op termijn kunnen worden afgebouwd. 

Met betrekking tot de overige vragen in het kader van dit wetsvoorstel 
wordt het volgende opgemerkt. 
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De vragen van de leden van de CD.A-fractie inzake de overhevelings-
toeslag worden beantwoord bij het wetsvoorstel overhevelingstoeslag 
opslagpremies (20 657). Daarnaast wordt de vraag van de leden van de 
D66-fractie inzake de vrijstelling van de premieplicht voor de AOW voor 
boven 65-jarigen beantwoord bij het wetsvoorstel financiering volksver-
zekeringen (20 625). 
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