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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
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Nr. 12 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
13 mei 1992

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 regels te

stellen met betrekking tot de intrekking van de Algemene Weduwen– en
Wezenwet, de invoering van de Algemene nabestaandenwet, alsmede
met betrekking tot het in het kader van die intrekking en invoering
noodzakelijke overgangsrecht en voorts een aantal wetten en regelingen
in verband daarmee aan te passen;

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:

HOOFDSTUK I. OVERGANGSRECHT AWW

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid;

b. AWW: de Algemene Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1990, 130}
zoals die wet luidde op de dag voor de inwerkingtreding van de Anw;

c. Anw: het bij Koninklijke boodschap van 12 maart 1991 ingediende
voorstel van wet, tot invoering van een Algemene nabestaandenwet,
zoals dat tot wet wordt verheven.

Artikel 2

1. De AWW wordt ingetrokken.
2. De AWW en de daarop berustende bepalingen blijven van

toepassing op de rechten, verplichtingen en bevoegdheden over de

213037F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1992 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 226, nr. 12



tijdvakken gelegen voor de dag waarop de Anw in werking treedt voor
zover in deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 3

Behoudens het bepaalde in deze wet kunnen aan de Anw geen rechten
worden ontleend ter zake van het overlijden van een verzekerde dat heeft
plaatsgevonden voor de datum van inwerkingtreding van de Anw.

Artikel 4

Degene die op de dag voor de inwerkingtreding van de Anw recht had
op een uitkering op grond van de AWW, heeft overeenkomstig de
bepalingen van deze wet recht op een uitkering op grond van de Anw.

Artikel 5

1. Ten aanzien van degene die op de dag voor de inwerkingtreding van
de Anw recht had op uitkering op grond van de AWW, vindt artikel 3,
tweede, derde en vierde lid, van de Anw eerst toepassing een jaar na de
inwerkingtreding van de Anw.

2. Indien de nabestaande met toepassing van het eerste lid wordt
aangemerkt als echtgenoot of gehuwd, eindigt het recht op uitkering in
afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Anw met ingang van de eerste
dag van de maand waarin het eerste lid moet worden toegepast.

3. De nabestaande die op de dag voor de inwerkingtreding van de
Anw recht had op een uitkering op grond van de AWW in het jaar 1993
in het huwelijk treedt, wordt een uitkering ineens verleend ter grootte
van het aantal maanden uitkering waarop hij gedurende het jaar 1993
nog recht zou hebben gehad, indien hij niet in het huwelijk zou zijn
getreden.

Artikel 6

Indien een nabestaande op de dag voor de inwerkingtreding van de
Anw recht had op een tijdelijke weduwenuitkering op grond van artikel
13 van de AWW, wordt de periode, bedoeld in artikel 13 van de Anw,
vastgesteld op het aantal maanden waarop de tijdelijke weduwenuit–
kering op grond van artikel 13 van de AWW is vastgesteld.

Artikel 7

Ten aanzien van degene die op de dag voor de inwerkingtreding van de
Anw recht had op een uitkering op grond van artikel 8 van de AWW, al
dan niet in verbinding met artikel 4a van de AWW, geldt voor de
toepassing van artikel 16 van de Anw het volgende:

1. Recht op de verlengde basisuitkering heeft de nabestaande, die:
a. een ongehuwd kind heeft dat voor of op de dag van overlijden van

de echtgenoot is geboren;
b. arbeidsongeschikt is:
1°. op en sinds de dag van het overlijden van de echtgenoot, of
2°. op en sinds de laatste dag van de maand waarin hij niet meer

voldoet aan de voorwaarde bedoeld in onderdeel a, of
3°. op en sinds een dag, gelegen in de periode, waarover hem

ingevolge artikel 13 van de AWW een tijdelijke uitkering is toegekend, en
de arbeidsongeschiktheid na de onderscheidenlijk onder 1°, 2° of 3°
bedoelde dag tenminste drie maanden voortduurt; indien de arbeidson–
geschiktheid nog geen drie maanden na de vorenbedoelde dag heeft
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voortgeduurd, heeft de nabestaande recht op verlengde basisuitkering,
zolang aannemelijk is, dat de arbeidsongeschiktheid ten minste drie
maanden na de vorenbedoelde dag zal voortduren;

c. indien hij 40 jaar of ouder is op de laatste dag van de maand waarin
de echtgenoot is overleden;

d. indien hij 35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is op de laatste
dag van de maand, waarin de echtgenoot is overleden en hij een eigen
kind heeft of gehad heeft, dat vóór de dag van vorenbedoeld overlijden
gehuwd is, dan wel vóór de dag van vorenbedoeld overlijden gehuwd is,
dan wel vóór of op die dag overleden is, tenzij hij op de laatste dag van
de maand, waarin bedoeld kind gehuwd of overleden is, de leeftijd van
35 jaar nog niet had bereikt.

2. De nabestaande, die niet meer voldoet aan de voorwaarden voor
het recht op verlengde basisuitkering overeenkomstig het bepaaide in
het eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, blijft, zolang hij de leeftijd van
65 jaar nog niet heeft bereikt, recht op die uitkering overeenkomstig de
bepalingen van deze wet behouden:
1". indien hij 40 jaar of ouder is op de laatste dag van de maand, waarin
de dag gelegen is, met ingang waarvan hij niet meer aan de bedoelde
voorwaarden voldoet, of
2°. indien hij 35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is op de laatste
dag van de maand, waarin de dag gelegen is, met ingang waarvan hij,
anders dan in verband met het bepaalde in artikel 4, derde lid, niet meer
voldoet aan de voorwaarden voor het recht op verlengde basisuitkering
overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a.

Artikel 8

Voor de toepassing van artikel 20 van de Anw wordt degene die op de
dag voor de inwerkingtreding van Anw recht had op uitkering op grond
van de AWW, geacht gedurende de periode van 1 januari 1993 tot 1
januari 1995 geen inkomen te verwerven.

Artikel 9

Ten aanzien van degene die op de dag voor de inwerkingtreding van de
Anw recht had op een uitkering op grond van de AWW, geldt voor de
toepassing van de artikelen 14 en 17 van de Anw gedurende de periode
van 1 januari 1995tot 1 januari 1997 het volgende:

1. De tijdelijke bruto-basisuitkering wordt behoudens het bepaalde in
het tweede lid zodanig vastgesteld dat de tijdelijke netto-basisuitkering
gelijk is aan 50%van het netto-minimumloon.

2. Indien de nabestaande een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar en
niet tot het huishouden van een ander behoort, wordt de tijdelijke bruto–
basisuitkering zodanig vastgesteld dat de tijdelijke netto-basisuitkering
gelijk is aan 70% van het netto-minimumloon.

Artikel 9a

1. Gedurende de periode bedoeld in artikel 8, wordt ten aanzien van
de in dat artikel bedoelde persoon die een kind heeft dat jonger is dan
18 jaar, de bruto-basisuitkering, voor zolang dat hoger is dan 90% van
het netto-minimumloon bedoeld in de Anw, zodanig vastgesteld, dat de
netto-basisuitkering gelijk is aan 100% van het netto-minimumloon zoals
dat geldt op de dag voor de inwerkingtreding van de Anw.

2. Ten aanzien van de persoon, bedoeld in het eerse lid, wordt
gedurende de periode, bedoeld in artikel 9, voor zolang dat hoger is dan
70% van het netto-minimumloon bedoeld in de Anw, de bruto-basisuit–
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kering zodanig vastgesteld, dat de netto-basisuitkering gelijk is aan 80%
van het netto-minimumloon, zoals dat geldt op de dag voor de inwer–
kingtreding van de Anw. Voorts wordt ten aanzien van die gevallen de
bruto-toeslag zodanig vastgesteld dat de som van netto-toeslag en de
hiervoorbedoelde netto-basisuitkering gelijk is aan 100% van het netto–
minumumloon zoals dat geldt op de dag voor de inwerkingtreding van de
Anw.

3. Artikel 2 van de Anw, alsmede artikel 14 van deze wet zijn van
overeenkomstige toepassing op het eerste en het tweede lid.

4. Zolang het eerste lid toepassing vindt, bestaat geen recht op
toeslag bedoeld in artikel 18 van de Anw.

Artikel 9b

Artikel 9a vervalt met ingang van de dag waarop de toepassing van dat
artikel leidt tot een lager bedrag dan het bedrag dat voortvloeit uit de
toepassing van de artikelen 14 en 19 van de Anw.

Artikel 10

Degene die op de dag voor de inwerkingtreding van de Anw recht
heeft op een uitkering op grond van de AWW en op die dag de leeftijd
van 60 jaar heeft bereikt, wordt voor de toepassing van de Anw geacht
geen inkomen te verwerven.

Artikel lOa

Voor de toepassing van artikel 16 wordt voor de beoordeling van het
recht op de verlengde basisuitkering over het jaar:

a. 1993 in plaats van 50 gelezen 45 en in plaats van 45, 40;
b. 1994 in plaats van 50 gelezen 46 en in plaats van 45, 41;
c. 1995 in plaats van 50 gelezen 47 en in plaats van 45, 42;
d. 1996 in plaats van 50 gelezen 48 en in plaats van 45, 43; en
e. 1997 in plaats van 50 gelezen 49 en in plaats van 45, 44.

Artikel 11

Voor de toepassing van artikel 21, tweede lid, onderdelen a en c, en
artikei 22, tweede lid, onderdeel c, van de Anw wordt ten aanzien van
het kind dat op de dag voor de inwerkingtreding van de Anw 16 jaar of
ouder is en recht had op uitkering op grond van artikel 17 van de AWW,
in plaats van «21 jaar» gelezen: 27 jaar.

Artikel 12

Ten aanzien van degene op wie artikel 9 van deze wet van toepassing
is, wordt artikel 24, eerste en tweede lid, van de Anw gedurende het
tijdvak van 1 januari 1995 tot 1 januari 1997 als volgt gelezen:

1. De bruto-vakantie-uitkering over de tijdelijke of verlengde basisuit–
kering wordt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, zodanig vastge–
steld dat na aftrek van de in te houden loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen naar tariefgroep 2 met toepassing van de groene
tabel voor bijzondere beloningen de netto-vakantie-uitkering over de
tijdelijke of verlengde basisuitkering gelijk is aan 50% van de netto–
minimumvakantiebijslag per maand.

2. Indien de nabestaande een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar en
niet tot het huishouden van een ander behoort, wordt de bruto–
vakantie-uitkering over de tijdelijke of verlengde basisuitkering zodanig
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vastgesteld dat na aftrek van de in te houden loonbelasting en premie
voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 4 met toepassing van de
tabel voor bijzondere beloningen de netto-vakantie-uitkering over de
tijdelijke of verlengde basisuitkering gelijk is aan 70% van de netto–
minimumvakantiebijslag per maand.

Artikel 12a

Artikel 9a is van overeenkomstige toepasssing op de
vakantie-uitkering.

Artikel 13

Voor de toepassing van de Anw en de daarop berustende bepalingen
wordt een tijdvak van verzekering op grond van de AWW mede aange–
merkt als een tijdvak van verzekering op grond van de Anw.

Artikel 14

1. De bruto-bedragen bedoeld in de artikelen 15, 19, 22 en 24 van de
Anw alsmede de bedragen bedoeld in de artikelen 9 en 12 van deze wet
zoals die per 1 januari 1993 gelden, worden door Onze Minister bekend–
gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, alsmede de bedragen die
voortvloeien uit de toepassing van artikel 19 van de Anw in verbinding
met artikel 9 van deze wet.

2. Bij de toepassing van artikel 31 van de Anw worden de bruto–
bedragen die voortvloeien uit de artikelen 9 en 12 van deze wet tevens
bekendgemaakt, alsmede de bedragen die voortvloeien uit de toepassing
van artikel 19 van de Anw in verbinding met artikel 9 van deze wet.

Artikel 15

1. De rechten en verplichtingen van het Weduwen– en Wezenfonds
worden overgenomen door het Nabestaandenfonds bedoeld in artikel 28
van de Wet financiering volksverzekeringen.

2. De uit deze wet voortvloeiende lasten worden betaald uit het
Nabestaandenfonds.

HOOFDSTUK II. AANPASSING VAN WETTEN EN ALGEMENE
MAATREGELEN VAN BESTUUR

Artikel 16

In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1990, 129) worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid;

b. volksverzekeringen: de volksverzekeringen, bedoeld in artikel 1 van
de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129);
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c. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank, bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158);

d. lichamen: rechtspersonen, maat– en vennootschappen, samenwer–
kingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen kunnen
worden gelijkgesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtsper–
sonen en doelvermogens.

B

Na artikel 1 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt voorts
verstaan onder:

a. bruto-minimumloon: het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657)
bedoelde bedrag;

b. netto-minimumloon: het in onderdeel a bedoelde bedrag na aftrek
van de daarvan in te houden loonbelasting en premies ingevolge de
sociale verzekeringswetten behoudens de nominale premies ingevolge de
Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Stb. 1990, 176). De in te houden loonbelasting en premie
voor de volksverzekeringen worden berekend met toepassing van de
groene tabellen voor een in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer, jonger
dan 65 jaar, over het in onderdeel a bedoelde bedrag, vermeerderd met
het werkgeversaandeel in de procentuele premie ingevolge de Zieken–
fondswet en verminderd met het werknemersaandeel in de premie
ingevolge de Ziektewet (Stb. 1987, 88), de Werkloosheidswet (Stb.
1987, 93) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb.
1987,89);

c. bruto-minimumvakantiebijslag: het bedrag waarop degene die
aanspraak heeft op het bruto-minimumloon ingevolge artikel 15 van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aanspraak heeft;

d. netto-minimumvakantiebijslag: het in onderdeel c bedoelde bedrag
na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting en premies
ingevolge de sociale verzekeringswetten behoudens de nominale premies
ingevolge de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte–
kosten. De in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzeke–
ringen worden berekend met toepassing van de groene tabel voor
bijzondere beloningen voor een in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer,
jonger dan 65 jaar, over het in onderdeel c bedoelde bedrag,
vermeerderd met het werkgeversaandeel in de procentuele premie
ingevolge de Ziekenfondswet en verminderd met het werknemersaandeel
in de premie ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2. Indien ingevolge een van de sociale verzekeringswetten een premie
wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt,
wordt voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen b en d, bij
algemene maatregel van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld.

Artikel 1b

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt
degene die duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw met wie

zij of hij gehuwd is ten aanzien van die man of vrouw als ongehuwd
aangemerkt.

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden mede als
gehuwd of als echtgenoot aangemerkt, niet gehuwde personen van
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verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke
huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie bloedver–
wantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

3. Van een gezamenlijke huishouding, bedoeld in het tweede lid, kan
slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk
voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de
kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging
voorzien.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor
de toepassing van het derde lid.

Artikel lc

Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt
gesproken van ouderdomspensioen wordt daaronder mede verstaan de
in artikel 8 bedoelde toeslag, voor zover niet anders is bepaald.

In artikel 4, eerste en tweede lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank»
telkens vervangen door: Bank.

D

De titel van Hoofdstuk //wordt gewijzigd in: Kring van verzekerden.

E

In de titel van Hoofdstuk ///vervalt «en de toeslag», waarna in de titel
van § 1 van dat hoofdstuk «en toeslag » komt te vervallen.

Artikel 8, tweede lid, vervalt, waarna het cijfer voor het eerste lid
vervalt.

1. In artikel 9 vervallen de leden twee tot en met elf, waarna het cijfer
voor het eerste lid vervalt.

2. In onderdeel c wordt «(Stb. 1980, 1)» vervangen door: (Stb. 1990,
128).

H

Na artikel 9 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

De in artikel 9 bedoelde bruto-ouderdomspensioenen worden zodanig
vastgesteld, dat:

a. het netto-ouderdomspensioen per maand van een pensioengerech–
tigde als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, gelijk is aan 70% van het
netto-minimumloon per maand;

b. het netto-ouderdomspensioen per maand van een pensioengerech–
tigde als bedoeld in artikel 9, onderdeel b, gelijk is aan 50% van het
netto-minimumloon per maand;

c. het netto-ouderdomspensioen per maand van een pensioengerech–
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tigde als bedoeld in artikel 9, onderdee! c, gelijk is aan 90% van het
netto-minimumloon per maand.

Artikel 9b

1. Onder het in artikel 9a, onderdeel a, bedoelde netto-ouderdoms–
pensioen wordt verstaan het bruto-ouderdomspensioen na aftrek van:

a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor een persoon
van 65 jaar of ouder naar tariefgroep 2, en

b. de in te houden procentuele premie op grond van de Zieken–
fondswet over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering.

2. Onder het in artikel 9a, onderdeel b, bedoelde netto-ouderdoms–
pensioen wordt verstaan het bruto-ouderdomspensioen na aftrek van:

a. de helft van de met toepassing van de groene tabellen in te houden
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor een persoon
van 65 jaar of ouder naar tariefgroep 3 van tweemaal het bruto-ouder–
domspensioen, en

b. de in te houden procentuele premie op grond van de Zieken–
fondswet over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering.

3. Onder het in artikel 9a, onderdeel c, bedoelde netto-ouderdoms–
pensioen wordt verstaan het bruto-ouderdomspensioen na aftrek van:

a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor een persoon
van 65 jaar of ouder naar tariefgroep 4, en

b. de in te houden procentuele premie op grond van de Zieken–
fondswet over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering.

Anikel 9c

De volledige bruto-toeslag, bedoeld in artikel 8, is gelijk aan het
verschil van tweemaal het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel
9a, onderdeel b, en het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9a,
onderdeel a.

I

1. In artikel 10, derde lid, wordt «artikelen 29, tweede lid» vervangen
door: de artikelen 29, vijfde lid.

2. In het vierde lid wordt «artikelen 8, eerste lid» vervangen door:
artikelen 8.

J

In artikel 11, onder 1°, vervalt «in artikel 9 bedoelde».

K

Artikel 12 wordt vervangen door:

Artikel 12

De bruto bedragen bedoeld in de artikelen 9a en 9c worden indien zij
een wijziging ondergaan, door Onze Minister bekendgemaakt in de
Nederlandse Staatscourant.
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1. Artikel 13, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Op de bruto-bedragen, bedoeld in artikel 9a, wordt een korting

toegepast van 2%:
a. voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde na het bereiken

van de 15-jarige, doch vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet
verzekerd is geweest;

b. voor elke jaarpremie, verschuldigd voor de in deze wet geregelde
verzekering, welke de pensioengerechtigde na het bereiken van de
15-jarige leeftijd schuldig nalatig is geweest te betalen als bedoeld in
artikel 18 van de Wet financiering volksverzekeringen.

2. In de aanhef van het tweede lid wordt «de artikelen 9, negende lid,»
vervangen door: de artikelen 9c.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «elke jaarpremie ingevolge
deze wet» vervangen door: elke jaarpremie, verschuldigd voor de in deze
wet geregelde verzekering.

4. In het derde lid wordt «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door:
Bank.

M

In de artikelen 14 en 16, tweede lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank»
telkens vervangen door: Bank.

N

Na artikel /4wordt een nieuw artikel 15 ingevoegd, luidende:

Artikel 15

1. De Bank is bevoegd een voorschot te betalen op een nog niet
toegekende uitkering.

2. Voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, wordt
een voorschot als bedoeld in het eerste lid beschouwd als een ouder–
domspensioen ingevolge deze wet.

1. In artikel 17, eerste lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank»
vervangen door: Bank.

2. Het vierde lid wordt vervangen door:
4. De Bank schort de betaling van het ouderdomspensioen op of

schorst de betaling indien zij op grond van duidelijke aanwijzingen van
oordeel is of het gegronde vermoeden heeft, dat:

a. het recht op uitkering niet of niet meer bestaat;
b. recht op een lagere uitkering bestaat, of
c. de pensioengerechtigde, de echtgenoot, dan wel de persoon aan

wie of de instelling aan welke ingevolge artikel 20 het ouderdomspen–
sioen wordt uitbetaald, een verplichting als bedoeld in de artikelen 49 en
51 niet is nagekomen.

3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot zesde lid, waarna een nieuw
vijfde lid wordt ingevoegd, luidende:

5. De Bank stelt de betrokken persoon of instelling onverwijld schrif–
telijk in kennis van de beslissing bedoeld in het vierde lid.

4. In het tot zesde lid vernummerde vijfde lid vervalt de tweede volzin.
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In de artikelen 18 tot en met 21 wordt «Sociale Verzekeringsbank»
telkens vervangen door: Bank.

Artikel 19, eerste lid, wordt vervangen door:
1. De Bank betaalt het ouderdomspensioen zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen èén maand nadat zij het recht op dat pensioen heeft
vastgesteld. De betaling geschiedt als regel maandelijks.

In artikel 22 wordt «Sociaal-Economische Raad» gewijzigd in: Sociale
Verzekeringsraad.

Artikel 23 wordt vervangen door:

Artikel 23

1. Een uitkering op grond van deze wet die niet in ontvangst is
genomen of is ingevorderd binnen drie maanden na de dag van betaal–
baarstelling, wordt niet meer betaald.

2. De Bank is bevoegd in bijzondere gevallen ten gunste van de pensi–
oengerechtigde af te wijken van de in het eerste lid genoemde drie
maanden.

Artikel 24 wordt vervangen door:

Artikel 24

1. De Bank is bevoegd hetgeen op grond van deze wet onverschuldigd
is betaald geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of in mindering te
brengen op een later te betalen uitkering op grond van deze wet:

a. gedurende vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling, indien zij
door toedoen van degene, die ten onrechte aanspraak op uitkering heeft
gemaakt, zijn echtgenoot, de persoon of personen aan wie ingevolge
artikel 18 dan wel de persoon, aan wie of de instelling waaraan ingevolge
artikel 20 ouderdomspensioen wordt uitbetaald, onverschuldigd heeft
betaald; en

b. gedurende twee jaren na de dag van betaalbaarstelling in overige
gevallen, waarin het degene, bedoeld in onderdeel a, redelijkerwijs
duidelijk kon zijn dat de Bank onverschuldigd betaalde.

2. Een voorschot wordt door degene die aanspraak op uitkering maakt
op eerste vordering van de Bank terugbetaald of door de Bank in
mindering gebracht op een later te betalen uitkering op grond van deze
wet.

3. Indien de Bank gebruik maakt van haar bevoegdheid bedoeld in dit
artikel stelt zij degene die aanspraak maakt op uitkering daarvan onver–
wijld schriftelijk in kennis.
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In artikel 25 wordt «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: Bank.
Vervolgens wordt «de gemeente, welke de bijstand verleende» vervangen
door: het betrokken gemeentebestuur. Tenslotte wordt voor het artikel
het cijfer 1. geplaatst en een nieuw tweede en derde lid toegevoegd,
luidende:

2. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, ontbreekt voor zover bij
de verlening van de bijstand door het gemeentebestuur met het ouder–
domspensioen op grond van deze wet rekening is gehouden.

3. Indien de Bank gebruik maakt van de bevoegdheid bedoeld in het
eerste lid stelt zij de betrokken persoon daarvan onverwijld schriftelijk m
kennis.

Artikel 29 wordt vervangen door:

Artikel29

1. De bruto-vakantie-uitkering van een gehuwde pensioengerechtigde
aan wie een volledige bruto toeslag is toegekend als bedoeld in artikel
9c, wordt zodanig vastgesteld, dat deze, na aftrek van de daarvan in te
houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor een
persoon van 65 jaar of ouder naar tariefgroep 3 met toepassing van de
groene tabel voor bijzondere beloningen, netto gelijk is aan de netto–
minimumvakantiebijslag per maand.

2. De bruto-vakantie-uitkering van een ongehuwde pensioengerech–
tigde als bedoeld in artikel 9, onderdeel c, wordt zodanig vastgesteld, dat
deze, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen voor een persoon van 65 jaar of ouder naar tarief–
groep 4 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen,
netto gelijk is aan 90% van de netto-minimumvakantiebijslag per maand.

3. De bruto-vakantie-uitkering van een ongehuwde pensioengerech–
tigde bedoeld in artikel 9, onderdeel a, en een gehuwde pensioengerech–
tigde, van wie de echtgenoot jonger is dan 65 jaar en die geen recht
heeft op een toeslag als bedoeld in artikel 8, wordt zodanig vastgesteld,
dat deze, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting en premie
voor de volksverzekeringen voor een persoon van 65 jaar of ouder naar
tariefgroep 2 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere
beloningen, netto gelijk is aan 70% van de netto-minimumvakantiebijslag
per maand.

4. De bruto-vakantie-uitkering van een gehuwde pensioengerechtigde
als bedoeld in artikel 9, onderdeel b, wordt zodanig vastgesteld, dat
deze, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen voor een persoon van 65 jaar of ouder naar tarief–
groep 3 met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen,
netto gelijk is aan 50% van de netto-minimumvakantiebijslag per maand.

5. De bruto-vakantie-uitkering per maand van een gehuwde pensioen–
gerechtigde aan wie een niet-volledige toeslag is toegekend met
toepassing van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, is gelijk aan de
bruto-vakantie-uitkering als bedoeld in het derde lid, vermeerderd met de
met behulp van de in artikel 10, derde lid, bedoelde percenten over het
verschil tussen de vastgestelde bruto-vakantie-uitkering als bedoeld in
het eerste en derde lid berekende bruto-vakantie-uitkering.

6. In de gevallen, dat op het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in
artikel 9a, met toepassing van artikel 13 een korting wordt toegepast,
wordt op de in dit artikel bedoelde bruto-vakantie-uitkering, een
evenredige korting toegepast.
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Artikel 30 wordt vervangen door:

Artikel 30

De bruto bedragen bedoeld in artikel 29 worden indien zij een
wijziging ondergaan, door Onze Minister bekendgemaakt in de Neder–
landse Staatscourant.

Artikel 45, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Onder de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt mede

verstaan de voorwaarde dat tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de
bevoegdheid zich vrijwillig te verzekeren als bedoeld in artikel 54 van de
Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

De titel van Hoofdstuk l/wordt gewijzigd in: Vrijstelling wegens
gemoedsbezwaren.

In artikel 48, tweede lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank» telkens
vervangen door: Bank.

AA

De titel van Hoofdstuk VI wordt gewijzigd in:
Inlichtingenplicht, vaststellen van controlevoorschriften, sanctie

BB

Artikel 49 wordt vervangen door:

Artikel 49

De pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, alsmede de persoon of
personen aan wie mgevolge artikel 18 dan wel de persoon aan wie of de
instelling waaraan ingevolge artikel 20 ouderdomspensioen wordt uitbe–
taald zijn verplicht aan de Bank op haar verzoek of uit eigen beweging
onverwijld alle feiten en omstandigheden mede te delen waarvan hem of
haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op
het recht op ouderdomspensioen, de hoogte van het ouderdomspensioen
en de uitbetaling van het ouderdomspensioen.

CC

Na artikel 49 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 50

De Bank is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze
voorschriften behoeven de goedkeuring van de Sociale Verzekeringsraad
en mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste
uitvoering van deze wet.
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ArtikelSI

De pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, alsmede de persoon of
personen aan wie ingevolge artikel 18 dan wel de persoon aan wie of de
instelling waaraan ingevolge artikel 20 ouderdomspensioen wordt uitbe–
taald, zijn verplicht de voorschriften op te volgen die de Bank ten
behoeve van een doelmatige controle stelt.

Artikel 51 a

1. Wanneer de pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, alsmede de
persoon of personen aan wie ingevolge artikel 18 dan wel de persoon
aan wie of de instelling waaraan ingevolge artikel 20 ouderdomspensioen
wordt uitbetaald een verplichting hem of haar op grond van de artikelen
49 en 51 opgelegd niet nakomt, is de Bank bevoegd het ouderdomspen–
sioen tijdelijk of blijverid, geheel of gedeeltelijk te weigeren.

2. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd nadere regels te stellen
over de wijze waarop de Bank van de bevoegdheden, bedoeld in het
eerste lid gebruik maakt.

DD

1. Artikel 52, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Een kennisgeving, als in het eerste lid bedoeld, is gedagtekend,

vermeldt de gronden, waarop de beslissing berust, naam en adres van
het college, waarbij ingevolge het bepaalde in artikel 53 beroep kan
worden ingesteld en de termijn van beroep.

2. Het derde lid wordt vervangen door:
3. Het in de vorige leden bepaalde is ten aanzien van een beslissing

inzake een wijziging in de hoogte van het ouderdomspensioen , het
geldend maken en de betaling van het ouderdomspensioen, alsmede
inzake het recht op toeslag en het recht op vakantie-uitkering slechts van
toepassing, indien de belanghebbende zulks verzoekt.

EE

1. Artikel 53, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge het bepaalde in artikel 52

schriftelijk kennis wordt gegeven, staat voor de belanghebbende beroep
open.

2. In het tweede lid wordt na «Beroepswet» toegevoegd: (Stb. 1955,
47).

3. In het derde lid wordt «een der artikelen 1, tweede, derde, vierde en
vijfde lid» vervangen door: een der artikelen 1b.

FF

In artikel 66 wordt na «Wetboek van Strafvordering» ingevoegd: (Stb.
1925,343).

GG

In artikel 71 wordt «een verhoging van het ouderdomspensioen op
grond van artikel 12» vervangen door: een verhoging van het bruto–
ouderdomspensioen als gevolg van een vaststelling op grond van artikel
9a.
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Artikel 72 wordt vervangen door:

Artikel 72

1. Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een
werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens welke op
enigerlei wijze met de aanspraken ingevolge deze wet geheel of gedeel–
telijk rekening wordt gehouden, dient met betrekking tot deze bepalingen
in acht te worden genomen:

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 vakantie-uitkering, 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, onderdeel 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.

2. Ten aanzien van degene, aan wie een niet-volledige toeslag,
bedoeld in artikel 10, tweede lid, is toegekend, wordt het op de toeslag
van toepaSsing zijnde verschil, bedoeld in het eerste lid, vermenigvuldigd
met het percentage, bedoeld in artikel 10, derde lid. Het aldus verkregen
bedrag wordt rekenkundig afgerond op een veelvoud van een cent.

3. Het gedeelte van het ouderdomspensioen dat op grond van het
eerste lid buiten beschouwing blijft wordt door Onze Minister in de
Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt, indien dat gedeelte
verandert.

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.

Artikel 16a

De bruto-bedragen bedoeld in de artikelen 9a, 9c en 29 van de
Algemene Ouderdomswet zoals deze zullen luiden na inwerkingtreding
van deze wet, worden door Onze Minister bekendgemaakt in de Neder–
landse Staatscourant.

Artikel 16b

Voor de toepassing van artikel 72 van de Algemene Ouderdomswet en
artikel 324 van de Anw per 1 januari 1993 wordt voor de vaststelling bij
miniteriële 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.

Artikel 17

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990, 127) wordt
gewijzigd als volgt:
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Artikel 9 wordt vervangen door:

Artikel 9

In afwijking van de artikelen 6 en 8, eerste lid, heeft degene die recht
heeft op een verlengde basisuitkering ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet (Stb....), geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheids–
uitkering zolang hij recht heeft op een uitkering ingevolge die wet.

B

In artikel 32 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. degene, aan wie zij is toegekend, recht verkrijgt op een verlengde

basisuitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet.
2. Het tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. met ingang waarvan aan de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde

persoon de verlengde basisuitkering ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet is toegekend.

In art//ce/3övervallen het eerste tot en met het derde lid, waarna het
vierde en vijfde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.

Artikel 37, zevende lid, wordt vervangen door:
7. In afwijking van de vorige leden heeft degene die recht heeft op

een verlengde basisuitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet,
geen aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In artikel 38, worden het eerste en tweede lid, vervangen door:
1. Degene wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met

artikel 32, eerste lid, onderdeel b, is ingetrokken, heeft, indien hij sedert
de dag, waarop de intrekking plaatsvond, onafgebroken arbeidsonge–
schikt is geweest, aanspraak op heropening van de arbeidsongeschikt–
heidsuitkering, indien geen recht meer bestaat op een verlengde basis–
uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet.

2. De heropening gaat in op de dag, met ingang van welke de
betrokkene geen recht meer heeft op een verlengde basisuitkering
ingevolge de Algemene nabestaandenwet en vindt plaats naar de mate
van arbeidsongeschiktheid op die dag.

Na artikel 49 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49a

1. Indien over een tijdvak uitkering op grond van de Algemene
nabestaandenwet is verleend en naderhand recht op uitkering op grond
van deze wet, eventueel aangevuld met een toeslag op grond van de
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), wordt verleend, is de bedrijfsvereniging
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bevoegd de laatstgenoemde uitkeringen over dat tijdvak tot ten hoogste
het bedrag van de eerstgenoemde uitkering zonder machtiging van de
uitkeringsrechtigde te betalen aan de Sociale Verzekeringsbank.

2. Indien de bedrijfsvereniging gebruik maakt van de bevoegdheid,
bedoeld in het eerste lid, stelt zij de betrokken persoon daarvan onver–
wijld schriftelijk in kennis.

In artikel 53, tweede lid, wordt: «36, vierde lid» vervangen door: 36,
eerste lid.

Artike! 18

1. Ten aanzien van degene op wie op de dag voorafgaande aan die
waarop de Algemene nabestaandenwet in werking treedt, artikel 36,
eerste en tweede lid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van
toepassing was, worden de wijzigingen als vervat in artikel 17, onderdeel
C, geacht niet te hebben plaatsgevonden zolang hij recht heeft op
wezenpensioen ingevolge de Algemene Weduwen– en Wezenwet.

2. Voor de toepassing van de artikelen 37 en 38 van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet biijft artikel 9, tweede lid, van die wet, zoals
dat lid luidde op de dag voorafgaande aan die waarop de Algemene
nabestaandenwet in werking treedt, van toepassing op degene voor wie
de voor hem geldende periode als bedoeld in dat tweede lid op de dag
waarop de Algemene nabestaandenwet in werking treedt, nog niet is
geëindigd.

Artikel 19

In de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel 1, onderdeel c, wordt vervangen door:
c. algemene nabestaandenverzekering: de verzekering, bedoeld in

artikel 11 van de Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

B

In artikel 2, wordt onderdeel c vervangen door:
c. vrijwillige algemene nabestaandenverzekering: de verzekering,

bedoeld in artikel 54 van de Algemene nabestaandenwet.

In de artikelen W, tweede lid, 11, eerste lid, 18, tweede lid, onderdeel
a, en derde lid, onderdeel a, wordt «algemene weduwen– en wezenverze–
kering» vervangen door: algemene nabestaandenverzekering.

In de artikelen 25, 26, eerste lid, onderdeel a, en 27, derde lid, wordt
«vrijwillige algemene weduwen– en wezenverzekering» vervangen door:
vrijwillige algemene nabestaandenverzekering.
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In de artikelen 28, 32, eerste lid, en 45, eerste lid, wordt «Weduwen–
en Wezenfonds» vervangen door: Nabestaandenfonds.

Artikel 20

In de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
(Stb. 1989, 127) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Aan artikel 1 wordt de punt aan het slot van onderdeel p door een
puntkomma vervangen, waarna een nieuw onderdeel q wordt toege–
voegd, luidende:

q. de Anw: de Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

B

In artikel 3. eerste lid, wordt na «artikel 19, derde lid, en artikel 37 b,
vierde lid, van de AWW, » toegevoegd:

artikel 2, eerste lid, onderdelen b en d, van de Anw.

Na artikel 15 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 3a Algemene nabestaandenwet

Voor de toepassing van artikel 20 van de Anw wordt onder het in
artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van die wet bedoelde minimumloon
mede verstaan de overhevelingstoeslag op dat minimumloon, bedoeld in
artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.

In artikel 81 wordt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot
vijfde en zesde lid, een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een bij ministeriële
regeling vast te stellen deel van de Anw-uitkering als overhevelings–
toeslag beschouwd. Het in de vorige volzin bedoelde deel is gelijk aan
het bedrag waarmee de Anw-uitkering op 1 januari 1990 zou zijn
verhoogd, indien de Anw vóór 1 januari 1990 in werking zou zijn
getreden.

Artikel 21

In de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies (Stb. 1989, 128) wordt
de volgende wijziging aangebracht:

In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, wordt «Algemene Weduwen– en
Wezenwet (Stb. 1965, 429)» vervangen door: Algemene Weduwen– en
Wezenwet (Stb. 1990, 130), de Algemene nabestaandenwet (Stb.

Artikel 22

In de Wet tijdelijke handhaving leeftijdsgrens verzekerings en premie–
plicht AAW (Stb. 1989, 611) wordt in artikel V, onderdeel C, artikel 30
vervangen door:
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Artikel 30

1. Ten gunste van het Nabestaandenfonds komen de premies voor de
algemene nabestaandenverzekering en voor de vrijwillige algemene
nabestaandenverzekering.

2. Uit het Nabestaandenfonds worden de lasten van de algemene
nabestaandenverzekering en van de vrijwillige algemene nabestaanden
verzekering betaald.

Artikel 23

In de Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158) worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 3, onderdeel b, wordt «Algemene Weduwen– en Wezenwet»
vervangen door: Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

B

Artikel 5, onderdeel c, wordt vervangen door:
c. Nabestaandenfonds: het fonds, waarin gestort worden de gelden

aan de Bank toekomende krachtens de Algemene nabestaandenwet;

Artikel 11, tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. de algemene nabestaandenverzekering, geregeld in de Algemene

nabestaandenwet;

In de artikelen 12, derde lid, en 13 wordt «Weduwen– en Wezenfonds»
vervangen door: Nabestaandenfonds.

Artikel 24

1. In artikel 29. eerste lid, van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt «de
Algemene Weduwen– en Wezenwet» vervangen door: de Algemene
nabestaandenwet (Stb. ).

2. In het twaalfde lid wordt: de Algemene Weduwen– en Wezenwet»
vervangen door: de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 25

De Toeslagenwet (Stb. 1987, 91) wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 1, eerste lid, onderdeel f, onder 2°, vervalt na «21,75»: in
verbinding met artikel 8, derde lid, van die wet.

B

Artikel 1, tweede lid, wordt vervangen door:
2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt degene die

duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw met wie zij of hij
gehuwd is, ten aanzien van die man of vrouw als ongehuwd aangemerkt.
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Artikel 26

In artikel 50j, derde lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering
(Stb. 1989, 119) wordt «de Algemene Weduwen– en Wezenwet»
vervangen door: de Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 27

In de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb.1986, 575)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 12, tweede lid, wordt de zinsnede «de Algemene Weduwen–
en Wezenwet (Stb. 1959, 139)» vervangen door: de Algemene
nabestaandenwet (Stb. )

B

In artikel 12, derde en vijfde lid, wordt «de Algemene Weduwen– en
Wezenwet» telkens vervangen door: de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 20, vijfde lid, aanhef, komt te luiden:
Indien een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet wordt

genoten, wordt die uitkering niet gerekend tot de met het buitengewoon
pensioen verrekenbare inkomsten, als in de voorgaande leden bedoeld.
In dat geval worden echter, nadat de voorgaande leden zijn toegepast,
van het bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet de volgende percentages op het buitengewoon pensioen in
mindering gebracht:

In artikel 20, vijfde lid, slotalinea, en zesde lid, wordt «pensioen of
tijdelijke uitkering ingevolge de Algemene Weduwen– en Wezenwet»
telkens vervangen door: uitkering ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet.

Artikel 28

In de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers
1940-1945 (Stb. 1986, 576) worden de volgende wijzigingen aange–
bracht:

In artikel 11, tweede lid, wordt de zinsnede «de Algemene Weduwen–
en Wezenwet (Stb. 1959, 139)» vervangen door: de Algemene
nabestaandenwet (Stb. ).

B

In artikel 11, derde en vijfde lid, wordt «de Algemene Weduwen– en
Wezenwet» telkens vervangen door: de Algemene nabestaandenwet.
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Artikel 20, vijfde lid, aanhef, komt te luiden:
Indien een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet wordt

genoten, wordt die uitkering niet gerekend tot de met het buitengewoon
pensioen verrekenbare inkomsten, als in de voorgaande leden bedoeld.
In dat gevai worden echter, nadat de voorgaande leden zijn toegepast,
van het bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet de volgende percentages op het buitengewoon pensioen in
mindering gebracht:

In artikel 20, vijfde lid, slotalinea, en zesde lid, wordt «pensioen of
tijdelijke uitkering ingevolge de Algemene Weduwen– en Wezenwet»
telkens vervangen door: uitkering ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet.

Artikel 29

In de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 16, tweede lid, wordt de zinsnede «het genoten pensioen of
de genoten tijdelijke weduwenuitkering ingevolge de Algemene
Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1965, 429)» vervangen door: de uitkering
ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

B

In artikel 16, derde lid, wordt «de Algemene Weduwen– en Wezenwet»
vervangen door: de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 23, vijfde lid, aanhef, komt te luiden:
Indien een tijdelijke basisuitkering, een verlengde basisuitkering, al dan

niet vermeerderd met een toeslag, ingevolge de Algemene nabestaan–
denwet wordt genoten, wordt die uitkering niet gerekend tot de met het
buitengewoon pensioen verrekenbare inkomsten, als in de voorgaande
leden bedoeld. In dat geval worden echter, nadat de voorgaande leden
zijn toegepast, van het bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene
nabestaandenwet de volgende percentages op het buitengewoon
pensioen in mindering gebracht:

In artikel 23, vijfde lid, slotalinea, en zesde lid, wordt «pensioen of
tijdelijke weduwenuitkering ingevolge de Algemene Weduwen– en
Wezenwet» telkens vervangen door: uitkering ingevolge de Algemene
nabestaandenwet.

Artikel 30

De Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 3, eerste lid, onderdeel d, wordt na «een tijdelijke weduwen–

uitkering of een weduwen– of wezenpensioen ingevolge de Algemene

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22226, nr. 12 20



Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1965, 429)» ingevoegd: , een tijdelijke
basisuitkering of een verlengde basisuitkeririg ingevolge de Algemene
nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 31

De Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123)
wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 16, tweede lid, onderdelen b en c, wordt na «een tijdelijke
weduwenuitkering of een weduwen– of wezenpensioen ingevolge de
Algemene Weduwen– en Wezenwet» telkens gelezen: dan wel een tijde–
lijke basisuitkering of een verlengde basisuitkering ingevolge de
Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 32

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 mei 1989 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslacht–
offers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940-1945 (invoering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
alsmede enige andere wijzigingen) op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel reeds tot wet is verheven, worden voornoemde
wetten als volgt gewijzigd:

In de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986,
386) worden de voigende wijzigingen aangebracht:

I

In artikel 17, eerste lid, wordt «artikel 9, tiende lid» telkens vervangen
door:

artikel 9a en «artikel 9, eerste lid» vervangen door: artikel 9.

In artikel 19, eerste lid, onder b, wordt «artikel 10» vervangen door:
artikel 9c. Voorts wordt daarin «artikel 9, tiende lid» vervangen door:
artikel 9a.

III

In artikel 19, negende lid, wordt «artikel 9, tiende lid» telkens
vervangen door: artikel 9a.

B

In de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb.
1986, 94) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I

In artikel 23, eerste lid, wordt «artikel 9, tiende lid» telkens vervangen
door: artikel 9a. Voorts wordt daarin «artikel 9, eerste lid» vervangen
door: artikel 9.
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In artikel 28, eerste lid, onder b, wordt «artikel 10» vervangen door:
artikel 9c. Voorts wordt daarin «artikel 9, tiende lid» vervangen door:
artikel 9a.

In artikel 28, zesde lid, wordt «artikel 9, tiende lid» telkens vervangen
door: artikel 9a.

Artikel 33

In artikel 415e van het Wetboek van Koophandel wordt «artikel 4 van
de Algemene Weduwen– en Wezenwet» vervangen door: artikel 7 van de
Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 34

In artikel XIV, tweede lid, van de Wet van 15 december 1988, Stb.
610, wordt de zinsnede «De wijzigingen welke met de artikelen I,
onderdeel D, II, onderdeel C, III, IV» vervangen door: De wijzigingen
welke met de artikelen I, onderdeel D, II, onderdeel C, IV.

Artikel 35

In artikel 30a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
(Stb. 1990, 103) wordt «artikel 47 van de Algemene Weduwen– en
Wezenwet (Stb. 1990, 130)» vervangen door: artikel 53 van de
Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 36

In artikel 14b, negende lid, onderdeel a, van de Wet op de vermogens–
belasting 1964 (Stb. 1990, 130) wordt «Algemene Weduwen– en
Wezenwet (Stb. 1990, 130)» vervangen door: Algemene nabestaan–
denwet (Stb. ) .

Artikel 37

In artikel 32 van de Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) worden de
volgende wijzigingen aangebracht.

In het tweede lid wordt «– andere dan die ingevolge de Algemene
Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1965, 429) –» vervangen door: - andere
dan uitkeringen ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Stb. )

B

In het derde lid wordt «– andere dan die ingevolge de Algemene
Ouderdomswet (Stb, 1965, 429) en de Algemene Weduwen– en
Wezenwet –» vervangen door: - andere dan uitkeringen ingevolge de
Algemene Ouderdomswet (Stb. 1990, 129) en de Algemene nabestaan–
denwet –.
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Artikel 38

Voor de toepassing van de wet van 9 april 1959, Stb. 140, wordt een
uitkering op grond van de Anw op dezelfde wijze in aanmerking genomen
als een uitkering op grond van de AWW voor de datum van inwerking–
treding van deze wet in aanmerking werd genomen.

Artikel 39

In het Inkomensbesluit Toeslagenwet (Stb. 1986, 659), worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 7, eerste lid, onderdeel i, wordt onder vervanging van de punt
door een komma toegevoegd: dan wel de Algemene nabestaandenwet
(Stb. ) –.

B

In artikel 7, tweede lid, wordt de punt aan het einde van onderdeel h
vervangen door een puntkomma, waarna een nieuw onderdeel wordt
toegevoegd, luidende:

i. een uitkering op grond van artikel 5, derde lid, van de Invoeringswet
Anw (Stb ).

In artikel 8, zesde lid, wordt tussen «vastgesteld op 1/261 van de» en
«over het kalenderjaar» ingevoegd: winst

Aan artikel 8b wordt na «is verhoogd» toegevoegd: en het in artikel 81,
vierde lid, van die wet genoemde gedeelte van een uitkering op grond
van de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 40

In artikel 8, derde lid, van de Remigratieregeling 1985 (Stb. 1985,
595) wordt «de Algemene Weduwen– en Wezenwet» vervangen door: de
Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 41

Het Inkomensbesluit IOAW (Stb. 1986, 658) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
Voor de tekst van artikel 6 wordt de aanduiding «1.» geplaatst en aan

het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Indien de berekening van de in het eerste lid bedoelde winst leidt

tot een negatief bedrag, wordt die winst op nihil gesteld.

B

In artikel 7, eerste lid, onderdeel i, wordt onder vervanging van de punt
door een komma toegevoegd: dan wel de Algemene nabestaandenwet
(Stb. ).
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In artikel 7, tweede lid, wordt de punt aan het einde van onderdeel e
vervangen door een puntkomma, waarna een nieuw onderdeel wordt
toegevoegd, luidende:

f. een uitkering op grond van artikel 5, derde lid, van de Invoeringswet
Anw (Stb. ).

Artikel 42

In artikel 4, tweede lid, van het Inkomensbesluit AAW (Stb 1986, 657)
wordt «Algemene Weduwen– en Wezenwet» vervangen door: Algemene
nabestaandenwet (Stb. ).

Artikel 43

Het Aanwijzingsbeslut verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb.
1987, 227) wordt gewijzigd als volgt:

Na artikel 9 wordt een nieuw 9a ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

1. Voor de verzekering van degenen, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder d, van de Ziekenfondswet, voor zover zij recht hebben op een
tijdelijke basisuitkering of een verlengde basisuitkering ingevolge de
Algemene nabestaandenwet (Stb. ), wordt een premie geheven tot het
krachtens artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet vastgestelde
percentage. Deze premie wordt per maand berekend over de tijdelijke
basisuitkering, onderscheidenlijk de verlengde basisuitkering, alsmede
over de toeslag op die uitkering, elk met inbegrip van de
vakantie-uitkering, waarop de verzekerde aanspraak heeft krachtens de
Algemene nabestaandenwet. Indien de tijdelijke basisuitkeririg onder–
scheidenlijk de verlengde basisuitkering, dan wel de toeslag op die
uitkering, slechts ten dele wordt toegekend in verband met samenloop
met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere
mogendheid, wordt de basisuitkering onderscheidenlijk de verlengde
basisuitkering dan wel de toeslag op die uitkering voor de vaststelling
van de verschuldigde premie geacht ten volle te worden uitbetaald.

2. Voor de toepassing van dit artikel is het bepaalde krachtens artikel
15, tweede lid, van de Ziekenfondswet van overeenkomstige toepassing,
waarbij de Sociale Verzekeringsbank als werkgever wordt beschouwd.

3. De Sociale Verzekeringsbank houdt de door de verzekerde
ingevolge dit artikel verschuldigde premie in op de tijdelijke basisuit–
kering, onderscheidenlijk de verlengde basisuitkering dan wel de toeslag
op die uitkering, waarop de verzekerde aanspraak heeft krachtens de
Algemene nabestaandenwet.

4. De Sociale Verzekeringsbank stort de in het eerste lid bedoelde
premie in de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Zieken–
ifondswet. Onze Minster kan voorschriften geven met betrekking tot de
vaststelling de invoering, de afdracht en de verantwoording van de
premie.

Artikel 44

In de bijlage van het Besluit vergoedingen Rechtsbijstand (13 april
1989, Stb. 168) wordt onder 11.4 «Algemene Weduwen– en Wezenwet»
vervangen door: Algemene nabestaandenwet (Stb ).
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HOOFDSTUK III. PARAPLUBEPALING MET BETREKKING TOT
DE AANVULLENDE PENSIOENEN

Artikel 45

1. De inwerkingtreding van deze wet als zodanig leidt gedurende ten
hoogste drie jaar niet tot wijziging van de in guldens uitgedrukte
aanspraken, rechten en verplichtingen zoals die voor degenen die
betrokken zijn bij een pensioenregeling van een pensioenfonds of van
een werkgever luidden op de dag vóór de datum van die inwerking–
treding.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de pensi–
oenaanspraken van de nabestaanden van de militair, gewezen militair of
gepensioneerde militair die is overleden tengevolge van verwonding,
ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel E 11 van de Algemene militaire
pensioenwet (Stb. 1988, 284). Onze Minister van Defensie stelt in
verband daarmee voor de in het eerste lid genoemde periode bij ministe–
riële regeling nadere regels overeenkomstig de inbouw– en franchise
bepalingen van die wet.

3. Artikel 82 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling
opslagpremies is van toepassing op de uitkering op grond van de Anw.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan met
betrekking tot het bepaalde in de eerste volzin bij ministeriële regeling
nadere regels stellen.

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 46

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 1991 ingediende
voorstel van wet houdende een Algemene nabestaandenwet tot wet
wordt verheven, wordt in de artikelen 1, onderdeel c, 16, onderdeel X,
17, onderdeel A, 19, onderdeel A, 20, onderdeel A, 21, 23, onderdeel A,
24, eerste lid, 26, 27, onderdeel A, 28, onderdeel A, 29, onderdeel A,
30, 31, 33, 35, 36, 37, onderdeel A, 39, onderdeel A, 40, 41, onderdeel
B, 42, 43, eerste lid, en 44 van deze wet na «Algemene nabestaan–
denwet» op de gebruikelijke wijze ingevoegd de jaargang en het nummer
van het Staatsblad waarin de Algemene nabestaandenwet is geplaatst.

Artikel 47

Indien dit voorstel van wet tot wet wordt verheven, wordt in de
artikelen 39, onderdeel B, en 41, onderdeel C, van deze wet na «Invoe–
ringswet Anw» op de gebruikelijke wijze ingevoegd de jaargang en het
nummer van het Staatsblad waarin deze is geplaatst.

Artikel 48

De Algemene Ouderdomswet wordt na inwerkingtreding van deze wet
opnieuw in het Staatsblad geplaatst.
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Artikel 49

Deze wet en de Algemene nabestaandenwet treden in werking op een
bij of krachtens wet te bepalen tijdstip.

Artikel 50

Deze wet kan worden aangehaald als: Invoeringswet Anw.

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 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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