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22226 Intrekking van de Algemene Weduwen– en
Wezenwet, invoering van de Algemene
nabestaandenwet, alsmede de in het kader van
die intrekking en invoering te treffen
overgangsregelingen en de daarmee verband
houdende wijzigingen van een aantal wetten en
regelingen (Invoeringswet Anw)

Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 13 mei 1992

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 5 wordt «1992» telkens vervangen door: 1993.

In artikel 8 wordt «1992» vervangen door: 1993. Voorts wordt
«1994» vervangen door: 1995.

In de artikelen 9 en 12 wordt «1994» vervangen door: 1995. Voorts
wordt «1996» vervangen door: 1997.

IV

Aan artikel 9a wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Zolang het eerste lid toepassing vindt, bestaat geen recht op

toeslag bedoeld in artikel 18 van de Anw.

In artikel 14 wordt «1992» vervangen door: 1993.

VI

In artikel 16 wordt in onderdeel S in het voorgestelde artikel
«nabestaande» vervangen door: pensioengerechtigde.

VII

In artikel 16, onderdeel HH, worden in het voorgestelde artikel 72 de
volgende wijzigingen aangebracht:
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In het eerste lid worden de onderdelen 1° en 2° vervangen door:
1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemer aan de pensioenregeling

de aanspraken op het verschil tussen het ouderdomspensioen, bedoeld
in artikel 9a, onderdelen a, b en c, dan wel de toeslag, bedoeld in artikel
9c, en ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag,
alsmede de vakantieuitkering, bedoeld in Hoofdstuk III, § 3, buiten
beschouwing blijven;

2°. dat ten aanzien van degene, voor wie de actieve deelneming aan
de pensioenregeling is beëindigd, het verschil tussen het ouderdomspen–
sioen, bedoeld in artikel 9a, onderdelen a, b en c dan wel de toeslag,
bedoeld in artikel 9c, en ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te
stellen bedrag, alsmede de vakantie-uitkering, bedoeld in Hoofdstuk III,
§ 3, buiten beschouwing blijft.

B

Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Bij de vaststelling van de bedragen bij ministeriële regeling bedoeld

in het eerste lid, wordt aangesloten bij de ontwikkeling dat het
minimumloon genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag op grond van artikel 14, eerste,
zesde of zevende lid, van die wet heeft ondergaan sinds de laatste
vaststelling.

VIII

Na artikel 16a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16b

Voor de toepassing van artikel 72 van de Algemene Ouderdomswet en
artikel 34 van de Anw per 1 januari 1993 wordt voor de vaststelling bij
ministeriële regeling van de in die artikelen bedoelde bedragen worden
de bedragen zoals die op de dag voor die van inwerkingtreding van de
Anw golden of het evenredig deel daarvan, gezien als de bedragen die
het laatst zijn vastgesteld.

IX

In artikel 17, onderdeel F, vervalt in het voorgestelde artikel 49a het
tweede lid, waarna het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

In artikel 43 wordt in het voorgestelde artikel 9a, eerste lid, «over de
basisuitkering» vervangen door: over de tijdelijke basisuitkering.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt er in de eerste plaats toe het voorstel
van wet aan te passen aan de gewijzigde ingangsdatum, nl. 1 januari
1993. Met name de artikelen met betrekking tot het overgangsrecht
dienen daarop te worden aangepast.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige wijzigingen van
redactionele aard aan te brengen.
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Tenslotte wordt voorgesteld de redactie van artikel 72 van de
Algemene Ouderdomswet te wijzigen in die zin, dat in overeenstemming
met het voorgestelde artikel 9 van die wet niet langer bedragen in de wet
vermeld worden.

Deze nieuwe redactie van artikel 72 houdt geen materiële wijziging in.

Er kan worden volstaan met een publikatieplicht in de Staatscourant
wanneer de geldende bedragen een wijziging ondergaan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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