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S T A A T S B L A D VAN H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N
pensioen noch duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft,
wordt eerstbedoeld pensioen voor de toepassing van dit hoofd
stuk geacht aan haar echtgenoot te zijn toegekend met ingang
van de eerste dag van de maand waarin zij de leeftijd van 65
jaar bereikt, of zoveel later als het pensioen is ingegaan.
2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt voor de
toepassing van artikel 72b uitgegaan van het algemeen ouder
W ij JULIANA, bij de gratie G ods, K oningin der N eder  domspensioen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, tenzij en voorzover artikel 72f of artikel 72g
landen, P rinses van O ranje-N assau, enz ., enz ., enz.
toepassing moet vinden omdat aan de echtgenoot een pensioen
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te dan wel enig ander pensioen is toegekend.
weten:
e. Artikel 72f, derde lid, wordt gelezen:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk
3. Indien de som van de bedragen van het algemeen ouder
is in de overheidspensioenwetgeving zoals deze als gevolg van domspensioen, welke worden gerekend deel uit te maken van de
de Pensioenmaatregelen 1963 en de Interimregeling voor uit pensioenen, ook na toepassing van bet tweede lid, een bedrag
hoofde van invaliditeit gepensioneerde ambtenaren en spoor gelijk aan 80 percent van het algemeen ouderdomspensioen
wegambtenaren is komen te luiden, enkele wijzigingen aan te overschrijdt, wordt deze overschrijding in mindering gebracht
brengen.
op elk van eerstbedoelde bedragen in de verhouding waarin elk
van die bedragen staat tot de som van die bedragen.
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
/. Artikel 72g wordt gewijzigd als volgt:
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
le. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Aan diensttijd, die niet daadwerkelijk in dienstverhouding is
Artikel I
doorgebracht, wordt een plaats toegekend overeenkomstig het
Wijziging van de wet van 5 mei 1922 (Stb. 240) houdende bepaalde in artikel 72c, onder d. Overigens is artikel 72c, onder
pensioenregeling voor de ambtenaren en hunne weduwen en c, van overeenkomstige toepassing.
wezen 1).
2e. Na het vierde lid wordt een vijfde lid toegevoegd,
a. In artikel 51, tweede lid, onder b., en in artikel 77, voor luidende:
5. Indien de som van het bedrag van het algemeen ouder
laatste volzin, wordt voor „niet in staat moet worden geacht door
voor hem passende arbeid voor tenminste een derde gedeelte domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
in zijn levensonderhoud te voorzien” gelezen: „tot één der in pensioen, en het bedrag van de vermindering van het andere
artikel 63a genoemde invaliditeitsklassen behoort, en zo ja, tot pensioen, ook na toepassing van de overige bepalingen van dit
welke”.
artikel, een bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen
ouderdomspensioen overschrijdt, wordt van deze overschrijding
b. Artikel 69, vierde lid, wordt gelezen als volgt:
een zodanig deel in mindering gebracht op het bedrag van
4. Voor de berekening van het totaal der pensioenen, be het algemeen ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel
doeld in het eerste lid, blijft buiten beschouwing de tijdelijke uit te maken van het pensioen, als de diensttijd, waarnaar dat
aanvulling, bedoeld in artikel 63a of een daarmede overeen pensioen is of wordt geacht te zijn berekend, zich verhoudt tot
komende bepaling in andere wetten, voorzover het pensioen het totaal van de diensttijden.
vermeerderd met die aanvulling meer bedraagt dan het pensioen,
g. Artikel 105c., onder b., wordt gelezen als volgt:
dat bij een diensttijd van 40 jaren zou zijn toegekend.
Indien het pensioen niet is afgeleid van een ambtenaren
Voorts blijven buiten beschouwing de pensioenverhogingen,
gegrond op de artikelen 17, 18 en 19 der Pensioenwetten voor pensioen, wordt het pensioen geacht te zijn berekend naar een
de zee- en landmacht 1922 en der Pensioenwetten voor het per diensttijd van 40 jaren, voorzover nodig met overeenkomstige
soneel der Koninklijke marine-reserve en het reserve-personeel toepassing van artikel 72c.
der landmacht 1923 en daarmede overeenkomende bepalingen
h. In artikel 105c onder c. wordt in plaats van „derde lid”
in andere wetten.
gelezen „derde en vierde lid”.
i. Aan artikel 105f wordt een derde lid toegevoegd, lui
c. Aan artikel 72b wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge dende:
3. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
meen ouderdomspensioen of indien in het bedrag van dat ouder
domspensioen anders dan op grond van een wijziging van arti meen weduwen- of wezenpensioen dan wel het genot daarvan
kel 8 of van de toepassing van artikel 9 van de Algemene eindigt of in het bedrag van dat pensioen anders dan op grond
Ouderdomswet wijziging wordt gebracht, is hij gehouden hier van artikel 19, artikel 20 of artikel 21 van de Algemene We
duwen- en Wezenwet wijziging wordt gebracht, is deze ge
van onverwijld kennis te geven aan de Pensioenraad.
houden hiervan onverwijld kennis te geven aan de Pensioen
c bis. Aan artikel 72c, onder b, wordt een volzin toege
raad.
voegd, luidende:
j. Artikel 105g, onder d„ wordt gelezen als volgt:
Van de diensttijd wordt buiten beschouwing gelaten de tijd,
Indien het pensioen niet is afgeleid van een ambtenaren
waarop betrekking heeft of geacht kan worden betrekking te
hebben het bedrag van het algemeen ouderdomspensioen, waar pensioen, wordt eerstbedoeld pensioen geacht te zijn berekend
naar een diensttijd van 40 jaren, voorzover nodig met overeen
op aanspraak is verkregen door vrijwillige premiebetaling
komstige toepassing van artikel 72c.
krachtens artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet.
k. Artikel 107a, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
d. Artikel 72e wordt gelezen als volgt:
1.
Indien een pensioen is toegekend aan een gehuwde vrouw, l. Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met
die geen zelfstandig recht heeft op een algemeen ouderdoms- ingang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging aanbrengen
en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen karakter
v) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 1965 (Stb. 121).
draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur regelen,
A
~

W E T van 6 januari 1966, houdende wijziging
van de overheidspensioenwetgeving, welke verband
houdt met de Pensioenmaatregelen 1963 en met
de Interimregeling voor uit hoofde van invaliditeit
gepensioneerde ambtenaren en spoorwegambte
naren.
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krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige mate wor
den aangepast aan die bezoldigingswijziging voorzover deze
dat algemeen karakter draagt.
Z. Aan artikel 110 wordt een derde lid toegevoegd, luiden
de:
3. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van een verlaging van een aanvankelijk te hoog vast
gesteld bedrag, als bedoeld in de artikelen 72b, eerste lid, 105b,
eerste lid en 105f, eerste lid.
Artikel II
Wijziging van de wet van 29 juni 1925 (Stb. 294) be
treffende pensioenregeling voor de spoorwegambtenaren en
hunne weduwen en wezen (Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 (Stb. 294) J).
aa. In artikel 11, derde lid, wordt voor „de artikelen 3, 4
en 6” gelezen „de artikelen 3, 3b, 4 en 6”.
a. In artikel 26, eerste lid, wordt voor „niet in staat moet
worden geacht door voor hem passende arbeid voor tenminste
een derde gedeelte in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien”
gelezen:
„ tot één der in artikel 30a genoemde invaliditeitsklassen
behoort, en zo ja, tot welke”.
b. Artikel 34, vierde lid, wordt gelezen als volgt:
4. Voor de berekening van het totaal der pensioenen, be
doeld in het eerste lid, blijft buiten beschouwing de tijdelijke
aanvulling, bedoeld in artikel 30a of één daarmede overeen
komende bepaling in andere wetten, voorzover het pensioen
vermeerderd met die aanvulling meer bedraagt dan het pen
sioen, dat bij een diensttijd van 40 jaren zou zijn toegekend.
Voorts blijven buiten beschouwing de pensioenverhogingen,
gegrond op de artikelen 17, 18 en 19 der Pensioenwetten voor
de zee- en landmacht 1922 en der Pensioenwetten voor het
personeel der Koninklijke marine-reserve en het reserve-personeel der landmacht 1923 en daarmede overeenkomende be
palingen in andere wetten.
c. Aan artikel 37b wordt een vierde lid toegevoegd, luiden
de:
4. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
meen ouderdomspensioen of indien in het bedrag van dat
ouderdomspensioen anders dan op grond van een wijziging
van artikel 8 of van de toepassing van artikel 9 van de Alge
mene Ouderdomswet wijziging wordt gebracht, is hij gehouden
hiervan onverwijld kennis te geven aan de Directie.
c bis. Aan artikel 37c, onder b, wordt een volzin toege
voegd, luidende:
Van de diensttijd wordt buiten beschouwing gelaten de tijd,
waarop betrekking heeft of geacht kan worden betrekking te
hebben het bedrag van het algemeen ouderdomspensioen waar
op aanspraak is verkregen door vrijwillige premiebetaling
krachtens artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet.
d. Artikel 37e wordt gelezen als volgt:
l. Indien een pensioen is toegekend aan een gehuwde
vrouw, die geen zelfstandig recht heeft op een algemeen
ouderdomspensioen noch duurzaam gescheiden van haar echt
genoot leeft, wordt eerstbedoeld pensioen voor de toepassing
van dit hoofdstuk geacht aan haar echtgenoot te zijn toege
kend met ingang van de eerste dag van de maand waarin zij
de leeftijd van 65 jaar bereikt, of zoveel later als het pensioen
is ingegaan.
2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt voor de
toepassing van artikel 37b uitgegaan van het algemeen ouder
domspensioen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Alge
mene Ouderdomswet, tenzij en voorzover artikel 37f of artikel
37g toepassing moet vinden omdat aan de echtgenoot een
pensioen dan wel enig ander pensioen is toegekend.
e. Artikel 37f, derde lid, wordt gelezen als volgt:
3. Indien de som van de bedragen van het algemeen ouder
domspensioen, welke worden gerekend deel uit te maken van
2) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 mei 1963 (Stb. 210).
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de pensioenen ook na toepassing van het tweede lid, een be
drag gelijk aan 80 percent van het Algemeen Ouderdoms
pensioen overschrijdt, wordt deze overschrijding in mindering
gebracht op elk van eerstbedoelde bedragen in de verhouding
waarin elk van die bedragen staat tot de som van die bedragen.
ƒ. Artikel 37g wordt gewijzigd als volgt:
le. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Aan diensttijd, die niet daadwerkelijk in dienstverhouding
is doorgebracht, wordt een plaats toegekend overeenkomstig
het bepaalde in artikel 37c, onder d. Overigens is artikel 37c,
onder c., van overeenkomstige toepassing.
2e. Na het vierde lid wordt een vijfde lid toegevoegd,
luidende:
5.
Indien de som van het bedrag van het algemeen ouder
domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
pensioen, en het bedrag van de vermindering van het andere
pensioen, ook na toepassing van de overige bepalingen van dit
artikel, een bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen
ouderdomspensioen overschrijdt, wordt van deze overschrijding
een zodanig deel in mindering gebracht op het bedrag van het
algemeen ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel uit te
maken van het pensioen, als de diensttijd waarnaar dat pen
sioen is of wordt geacht te zijn berekend, zich verhoudt tot
het totaal van de diensttijden.
g. Artikel 54c, onder b., wordt gelezen als volgt:
Indien het pensioen niet is afgeleid van een ambtenarenpen
sioen, wordt het pensioen geacht te zijn berekend naar een
diensttijd van 40 jaren, voorzover nodig met overeenkomstige
toepassing van artikel 37c.
h. In artikel 54c, onder c., wordt in plaats van „derde lid”
gelezen „derde en vierde lid”.
i. Aan artikel 54f wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
meen weduwen- of wezenpensioen dan wel het genot daarvan
eindigt of indien in het bedrag van dat weduwen- en wezen
pensioen anders dan op grond van artikel 19, artikel 20 of
artikel 21 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet wijziging
wordt gebracht, is deze gehouden hiervan onverwijld kennis te
geven aan de Directie.
ƒ. Artikel 54g, onder d-, wordt gelezen als volgt:
Indien het pensioen niet is afgeleid van een ambtenaren
pensioen, wordt eerstbedoeld pensioen geacht te zijn berekend
naar een diensttijd van 40 jaren, voorzover nodig met over
eenkomstige toepassing van artikel 37c.
k. Artikel 56a, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
l. Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met
ingang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging aanbren
gen en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen karak
ter draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur
regelen, krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige
mate worden aangepast aan die bezoldigingswijziging voor
zover deze dat algemeen karakter draagt.
I. Aan artikel 59 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van een verlaging van een aanvankelijk te hoog vast
gesteld bedrag, als bedoeld in de artikelen 37b, eerste lid, 54b,
eerste lid en 54f, eerste lid.
Artikel III
Wijziging van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 en
de Pensioenwet voor de landmacht 1922 J).
a. Aan artikel 34a wordt een vierde lid toegevoegd, lui
dende:
4. Indien een gepensioneerde recht verkrijgt op een alge
meen ouderdomspensioen of indien in het bedrag van dat ouder
domspensioen anders dan op grond van een wijziging van ar
tikel 8 of van de toepassing van artikel 9 van de Algemene
Ouderdomswet wijziging wordt gebracht, is hij gehouden hier
van onverwijld kennis te geven aan de Minister van Defensie.
1) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 mei 1963 (Stb. 210).
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tweede, derde en vierde lid” en wordt de punt achter het ge
a bis. Artikel 34b, onder b, wordt gelezen:
b.
als diensttijd uitsluitend in aanmerking genomen de stelde onder 2e vervangen door een komma punt, waarna aan
diensttijd, gelegen tussen de onder a bedoelde tijdstippen waar dat lid een nieuw punt wordt toegevoegd, luidende:
bij van die diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten de tijd,
3e. Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 34e
waarop betrekking heeft of geacht kan worden betrekking te de diensttijd, waarnaar een pensioen en een tijdelijk pensioen,
hebben het bedrag van het algemeen ouderdomspensioen, waar toegekend aan de in artikel 37, eerste lid, onder 4° en 6°,
op aanspraak is verkregen door vrijwillige premiebetaling
bedoelde nabestaanden, wordt geacht te zijn berekend, wordt
krachtens artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet;
geacht aan te vangen op een zodanig tijdstip, dat deze eindigt
met de dag voor die, waarop de gepensioneerde, voor wie
b. Artikel 34b, onder d., wordt gelezen:
aanspraak op algemeen ouderdomspensioen bestaat, de leeftijd
d. een invaliditeitspensioen geacht te zijn berekend naar
van 65 jaar heeft bereikt.
een diensttijd, welke zich verhoudt tot 40 jaren, als het bedrag
g. In artikel 44 f, tweede lid, wordt in plaats van „vinden
van dat pensioen zich verhoudt tot het maximum bedrag van
voorts de artikelen 34c” gelezen „vinden voorts de artikelen
dat pensioen, met dien verstande, dat, ingeval uit hoofde van
34a, vierde lid, 34c”.
eenzelfde oorzaak een diensttijd- en een invaliditeitspensioen
zijn toegekend, voor het bepalen van vorenbedoelde verhou
h. In artikel 45, vierde lid, wordt aan het slot de punt
ding wordt uitgegaan van bedragen, welke voor dat invalidi vervangen door een komma, waarna aan dat lid de volgende
teitspensioen zouden hebben gegolden, indien geen recht had zinsnede wordt toegevoegd:
bestaan op dat diensttijdpensioen.
alsmede de tijdelijke aanvulling, bedoeld in artikel 63a van
de Pensioenwet 1922 (Stb. 240), of een daarmede overeen
c. Artikel 34d wordt gelezen als volgt:
1. Indien een pensioen is toegekend aan een gehuwde komende bepaling in andere wetten, voorzover het pensioen,
vrouw, die geen zelfstandig recht heeft op een algemeen ouder vermeerderd met die tijdelijke aanvulling, meer bedraagt dan
domspensioen noch duurzaam gescheiden van haar echtgenoot het pensioen dat bij een diensttijd van 40 jaren zou zijn toe
leeft, wordt eerstbedoeld pensioen voor de toepassing van dit gekend.
hoofdstuk geacht aan haar echtgenoot te zijn toegekend met
i. Artikel 46a, eerste lid, wordt gelezen:
ingang van de eerste dag van de maand, waarin zij de leeftijd
1. Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met
van 65 jaar bereikt, of zoveel later als het pensioen is ingegaan.
ingang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging aan
2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de brengen en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen
toepassing van artikel 34a uitgegaan van het algemeen ouder karakter draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur
domspensioen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Alge regelen, krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige
mene Ouderdomswet, tenzij en voorzover artikel 34e of arti mate worden aangepast aan die bezoldigingswijziging voorzover
deze dat algemeen karakter draagt.
kel 34 f toepassing moet vinden omdat aan de echtgenoot een
j. Artikel 48, tweede lid, wordt vervangen door:
pensioen dan wel enig ander pensioen is toegekend.
2. De beslissingen op grond van het Eerste Hoofdstuk A,
d. Artikel 34e wordt gewijzigd als volgt:
1°. het derde en vierde lid worden vernummerd tot onder het Tweede Hoofdstuk A en het Tweede Hoofdstuk B, wor
den genomen door de Minister van Defensie.
scheidenlijk vierde en vijfde lid, waarna een nieuw derde lid
3. Onze met redenen omklede beslissing, bedoeld in het
wordt ingevoegd, luidende:
eerste lid, wordt door de Minister van Defensie aan de belang
3. Indien aan een gepensioneerde uit hoofde van eenzelfde
oorzaak een diensttijd- en een invaliditeitspensioen zijn toe hebbende medegedeeld.
k. Artikel 49 wordt gewijzigd als volgt:
gekend, wordt de diensttijd, waarnaar die pensioenen zijn of
worden geacht te zijn berekend, geacht samen te vallen voor
1°. het tweede lid wordt gelezen:
de duur van de kortste van die diensttijden.
l. Hij, die bezwaar heeft tegen een te zijnen aanzien ge
2°. het vierde lid wordt gelezen:
nomen ministeriële beslissing, als bedoeld in artikel 48, tweede
4. Indien de som van de bedragen van het algemeen ouder lid, of ter uitvoering van de Aanpassingsregeling pensioenen
domspensioen, welke worden gerekend deel uit te maken van cf de Wet beperking cumulatie pensioenen en inkomsten, kan,
de pensioenen, ook na toepassing van het tweede lid, een eveneens binnen de in het eerste lid aangegeven termijn, aan
bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen ouderdoms de Minister van Defensie herziening van die beslissing ver
pensioen overschrijdt, wordt deze overschrijding in mindering zoeken.
gebracht op elk van eerstbedoelde bedragen in de verhouding
2°. in het derde lid wordt in plaats van „Minister van
waarin elk van die bedragen staat tot de som van die bedragen.
Marine” en „Minister van Oorlog” gelezen „Minister van
Defensie”.
e. Artikel 34 f wordt gewijzigd als volgt:
I. Aan artikel 55 wordt een zevende lid toegevoegd, lui
1°. aan het eerste lid wordt de volgende volzin toegevoegd:
dende:
Aan diensttijd, welke niet daadwerkelijk in dienstverhouding
7. Het bepaalde in de eerste vijf leden is van overeenkom
is doorgebracht, wordt een plaats toegekend overeenkomstig
stige toepassing ten aanzien van ministeriële beslissingen, als
het bepaalde in artikel 34b, onder e. Overigens is artikel 34b,
bedoeld in artikel 48, tweede lid, of ter uitvoering van de
onder c., van overeenkomstige toepassing.
Aanpassingsregeling pensioenen, met dien verstande, dat een
2°. een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:
herziening van een zodanige beslissing door de Minister van
5. Indien de som van het bedrag van het algemeen ouder Defensie geschiedt.
domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
Artikel IV
pensioen, en het bedrag van de vermindering van het andere
pensioen, ook na toepassing van de overige bepalingen van dit
Wijziging van de Pensioenwet voor het personeel der Ko
artikel, een bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen ninklijke marine-reserve 1923 x) en de Pensioenwet voor het
ouderdomspensioen overschrijdt, wordt van deze overschrij reserve-personeel der landmacht 1923 1).
ding een zodanig deel in mindering gebracht op het bedrag
a. Aan artikel 27b wordt een vierde lid toegevoegd, lui
van het algemeen ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel
dende:
uit te maken van het pensioen als de diensttijd, waarnaar dat
4. Indien een gepensioneerde recht verkrijgt op een alge
pensioen is of wordt geacht te zijn berekend, zich verhoudt
meen ouderdomspensioen of indien in het bedrag van dat
tot het totaal van de diensttijden.
ouderdomspensioen anders dan op grond van een wijziging
/. In artikel 44c, tweede lid, wordt in plaats van „de
artikelen 34a, tweede en derde lid” gelezen „de artikelen 34a,
D L aats
tstteli
lijk
jk gewij
ijzzig
igdd bij de wet van 29 mei 1963 (Stb. 210).
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van artikel 8 of van de toepassing van artikel 9 van de Alge een zodanig deel in mindering gebracht op het bedrag van het
mene Ouderdomswet een wijziging wordt gebracht, is hij ge algemeen ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel uit te
houden hiervan onverwijld kennis te geven aan de Minister maken van het pensioen, als de diensttijd, waarnaar dat pen
sioen is of wordt geacht te zijn berekend, zich verhoudt tot
van Defensie.
het totaal van de diensttijden.
a bis. Artikel 27c, onder b, wordt gelezen:
b.
als diensttijd uitsluitend in aanmerking genomen de ƒ. In artikel 37c, tweede lid, wordt in plaats van „de arti
diensttijd, gelegen tussen de onder a bedoelde tijdstippen waar kelen 27b, tweede en derde lid” gelezen „de artikelen 27b,
bij van die diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten de tijd, tweede, derde en vierde lid” en wordt de punt achter het ge
waarop betrekking heeft of geacht kan worden betrekking te stelde onder 2° vervangen door een komma punt, waarna aan
hebben het bedrag van het algemeen ouderdomspensioen, waar dat lid een nieuw punt wordt toegevoegd, luidende:
op aanspraak is verkregen door vrijwillige premiebetaling
3°. voor de overeenkomstige toepassing van artikel 27f de
krachtens artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet;
diensttijd, waarnaar een pensioen en een tijdelijk pensioen, toe
b. Artikel 27c, onder e., wordt gelezen:
gekend aan de in artikel 30, eerste lid, onder 4° en 6°, be
e. een invaliditeitspensioen geacht te zijn berekend naar een doelde nabestaanden, wordt geacht te zijn berekend, wordt
diensttijd, welke zich verhoudt tot 40 jaren, als het bedrag van geacht aan te vangen op een zodanig tijdstip, dat deze eindigt
dat pensioen zich verhoudt tot het maximum bedrag van dat met de dag voor die, waarop de gepensioneerde, voor wie
pensioen, met dien verstande, dat, ingeval uit hoofde van een aanspraak op algemeen ouderdomspensioen bestaat, de leeftijd
zelfde oorzaak een diensttijd- en een invaliditeitspensioen zijn van 65 jaar heeft bereikt.
toegekend, voor het bepalen van vorenbedoelde verhouding
g. In artikel 37f, tweede lid, wordt in plaats van „vinden
wordt uitgegaan van bedragen, welke voor dat invaliditeits voorts de artikelen 27d” gelezen „vinden voorts de artikelen
pensioen zouden hebben gegolden, indien geen recht had be 27b, vierde lid, 27d”.
staan op dat diensttijdpensioen.
h. In artikel 38, vierde lid, wordt aan het slot de punt ver
c. Artikel 27e wordt gelezen:
vangen door een komma, waarna aan dat lid de volgende
1. Indien een pensioen is toegekend aan een gehuwde
zinsnede wordt toegevoegd:
vrouw, die geen zelfstandig recht heeft op een algemeen ouder
alsmede de tijdelijke aanvulling, bedoeld in artikel 63a van
domspensioen noch duurzaam gescheiden van haar echtgenoot
de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) of een daarmede overeen
leeft, wordt eerstbedoeld pensioen voor de toepassing van dit komende bepaling in andere wetten, voorzover het pensioen,
hoofdstuk geacht aan haar echtgenoot te zijn toegekend met vermeerderd met die tijdelijke aanvulling, meer bedraagt dan
ingang van de eerste dag van de maand, waarin zij de leeftijd
het pensioen, dat bij een diensttijd van 40 jaren zou zijn toe
van 65 jaar bereikt of zoveel later als het pensioen is ingegaan.
gekend.
2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toe
i. Artikel 39a, eerste lid, wordt gelezen:
passing van artikel 27b uitgegaan van het algemeen ouder
1. Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met
domspensioen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Alge
mene Ouderdomswet, tenzij en voorzover artikel 27f of arti ingang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging brengen
kel 27g toepassing moet vinden omdat aan de echtgenoot een
en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen karakter
pensioen dan wel enig ander pensioen is toegekend.
draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur regelen,
krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige mate
d. Artikel 27f wordt gewijzigd als volgt:
worden aangepast aan die bezoldigingswijziging, voorzover deze
1°. het derde en vierde lid worden vernummerd tot onder
dat
algemeen karakter draagt.
scheidenlijk vierde en vijfde lid, waarna een nieuw derde lid
j. Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:
wordt ingevoegd, luidende:
1°. het tweede lid wordt vervangen door:
3. Indien aan een gepensioneerde uit hoofde van eenzelfde
oorzaak een diensttijd- en een invaliditeitspensioen zijn toege
2. De beslissingen op grond van het Eerste Hoofdstuk A,
kend, wordt de diensttijd, waarnaar die pensioenen zijn of
het Tweede Hoofdstuk A en het Tweede Hoofdstuk B, worden
worden geacht te zijn berekend, geacht samen te vallen voor genomen door de Minister van Defensie.
de duur van de kortste van die diensttijden, een en ander
3. Onze met redenen omklede beslissing, bedoeld in het
voorzover die diensttijd in aanmerking is genomen voor de
eerste lid, wordt door de Minister van Defensie aan de belang
toepassing van artikel 27b.
hebbende medegedeeld.
2°. het vierde lid wordt gelezen:
2°. het derde en vierde lid worden vernummerd tot onder
Indien de som van de bedragen van het algemeen ouder scheidenlijk vierde en vijfde lid waarna het vijfde lid wordt ver
domspensioen, welke worden gerekend deel uit te maken van
vangen door:
de pensioenen, ook na toepassing van het tweede lid, een
5. De artikelen 49, 50, 51 en 55, eerste, tweede, derde en
bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen ouderdoms vierde lid, der in het vierde lid genoemde wet zijn van overeen
pensioen overschrijdt, wordt deze overschrijding in mindering
komstige toepassing ten aanzien van beslissingen van de Mi
gebracht op elk van eerstbedoelde bedragen in de verhouding
nister van Defensie, genomen ter uitvoering van de Wet be
waarin elk van die bedragen staat tot de som van die bedragen.
perking cumulatie pensioen en inkomsten, met dien verstande
e. Artikel 27g wordt gewijzigd als volgt:
dat de beslissing of het verzoek om herziening door de Minister
van Defensie wordt genomen.
1°. aan het eerste lid wordt de volgende volzin toegevoegd:
6. De artikelen 49, 50, 51 en 55, eerste, tweede, derde,
Aan de diensttijd, welke niet daadwerkelijk in dienstverhouding is doorgebracht, wordt een plaats toegekend overeenkom vierde en vijfde lid, der in het vierde lid genoemde wet zijn
van overeenkomstige toepassing ten aanzien van ministeriële
stig het bepaalde in de artikelen 34b, onder e., van de
beslissingen als bedoeld in het tweede lid, of ter uitvoering van
Pensioenwetten voor de zee- en landmacht 1922, terwijl voorts
de Aanpassingsregeling pensioenen, met dien verstande, dat de
artikel 27c, onder d., van overeenkomstige toepassing is.
beslissing op het verzoek om herziening door de Minister van
2°. een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:
Defensie wordt genomen.
5. Indien de som van het bedrag van het algemeen ouder
k. Artikel 42, eerste lid, wordt gelezen:
domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
l. Van hem, die een herhaling van het militaire genees
pensioen, en het bedrag van de vermindering van het andere
kundig onderzoek, als bedoeld in artikel 27, derde lid, aan
pensioen, ook na toepassing van de overige bepalingen van
vraagt of die krachtens artikel 41 herziening aanvraagt van een
dit artikel, een bedrag gelijk aan 80 percent van evenbedoeld
in dat artikel bedoelde beslissing, dan wel bij de Centrale Raad
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van onverwijld kennis te geven aan de Minister van Binnen
landse Zaken.
b bis. Aan artikel 15c, onder 2e, wordt een volzin toe
gevoegd, luidende:
Van de diensttijd wordt buiten beschouwing gelaten de tijd,
Artikel V
waarop betrekking heeft of geacht kan worden betrekking te
Wijziging van de Militaire Weduwenwet 1922 !).
hebben het bedrag van het algemeen ouderdomspensioen,
a. Artikel 28c wordt gewijzigd als volgt:
waarop aanspraak is verkregen door vrijwillige premiebetaling
krachtens artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet.
1°. het eerste lid onder c wordt gelezen:
c. Artikel 15d wordt gelezen als volgt:
c. het pensioen, indien het niet is afgeleid van een militair
pensioen als bedoeld onder a en b, geacht te zijn berekend naar
1. Indien een pensioen is toegekend aan een gehuwde vrouw,
een diensttijd van 40 jaren, zulks met overeenkomstige toepas die geen zelfstandig recht heeft op een algemeen ouderdoms
sing van de onder a genoemde artikelen 346.
pensioen noch duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft,
2°. in het derde lid wordt in plaats van „vinden voorts de wordt eerstbedoeld pensioen voor de toepassing van deze para
artikelen 34a, tweede en derde lid” gelezen „vinden voorts de graaf geacht aan haar echtgenoot te zijn toegekend met ingang
van de eerste dag van de maand, waarin zij de leeftijd van 65
artikelen 34a, tweede, derde en vierde lid”.
jaar
bereikt, of zoveel later als het pensioen is ingegaan.
b. In artikel 28f, tweede lid, wordt in plaats van „alsmede
2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt voor de
de artikelen 34c” gelezen „alsmede de artikelen 34a, vierde
toepassing van artikel 15b uitgegaan van het algemeen ouder
lid, 34c”.
domspensioen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene
c. Artikel 30a, eerste lid, wordt gelezen:
Ouderdomswet, tenzij en voorzover artikel 15e of artikel 15f
1.
Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met toepassing moet vinden omdat aan de echtgenoot een pensioen
ingang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging aanbrengen dan wel enig ander pensioen is toegekend.
en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen karakter
d. Artikel 15e, 3e lid, onder b., wordt gelezen als volgt:
draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur regelen,
b. Indien de som van de bedragen van het algemeen ouder
krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige mate wor
den aangepast aan die bezoldigingswijziging voorzover deze dat domspensioen, welke worden gerekend deel uit te maken van
de pensioenen, ook na toepassing van de vorige leden, een
algemeen karakter draagt.
bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen ouderdomspen
Artikel VI
sioen overschrijdt, wordt deze overschrijding in mindering ge
Wijziging van de Wet beperking cumulatie pensioen en in bracht op elk van eerstbedoelde bedragen in de verhouding
waarin elk van die bedragen staat tot de som van die bedragen.
komsten 1).
e. Artikel 15f wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 2 wordt in het zesde lid in plaats van „zesduizend
achthonderdzesenzeventig” gelezen „zevenduizend tweehonNa het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
derdnegenentwintig” en wordt aan dat lid een volzin toege
4. Indien de som van het bedrag van het algemeen ouder
voegd, luidende:
domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
In dezelfde mate waarin en met ingang van hetzelfde tijdstip pensioen, en het bedrag van de vermindering van het andere
waarop de pensioenen ingevolge artikel 46a van de Pensioen pensioen, ook na toepassing van de overige bepalingen van dit
wetten voor de zee- en landmacht 1922 worden aangepast, artikel, een bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen
wordt het in de vorige volzin genoemde bedrag gewijzigd.
ouderdomspensioen overschrijdt, wordt van deze overschrijding
een zodanig deel in mindering gebracht op het bedrag van het
Artikel VII
algemeen ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel uit te
Wijziging van de wet van 1 augustus 1956, Stb. 455, hou maken van het pensioen, als de diensttijd, waarnaar dat pensioen
dende de toekenning van een uitkering en een pensioen aan ge is of wordt geacht te zijn berekend, zich verhoudt tot het totaal
wezen ministers, staatssecretarissen, leden van Gedeputeerde van de diensttijden.
ƒ. Aan artikel 24e wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
Staten ener provincie en wethouders ener gemeente, zomede
van een pensioen aan hun weduwen en wezen 2).
3. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
meen weduwen- of wezenpensioen dan wel het genot daarvan
Paragraaf 1
eindigt of indien in het bedrag van dat weduwen- en wezen
pensioen anders dan op grond van artikel 19, artikel 20 of
a. Artikel 11, vijfde lid, wordt gelezen als volgt:
artikel 21 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet een wijzi
5. Voor de berekening van het totaal der pensioenen, bei
ging wordt gebracht, is deze gehouden hiervan onverwijld kennis
doeld in het eerste lid, blijft buiten beschouwing de tijdelijke te geven aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
aanvulling, bedoeld in artikel 63a der Pensioenwet 1922 (Stb.
g. Artikel 24h wordt gelezen als volgt:
240) of een daarmede overeenkomende bepaling in andere
Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met in
wetten, voorzover het pensioen, vermeerderd met die tijdelijke
aanvulling meer bedraagt dan het pensioen, dat bij een dienst gang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging aanbrengen
tijd van 40 jaren zou zijn toegekend. Voorts blijven buiten be en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen karakter
schouwing de pensioenverhogingen, gegrond op de artikelen draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur regelen,
17, 18 en 19 der Pensioenwetten voor de zee- en landmacht krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige mate wor
1922 en der Pensioenwetten voor het personeel der Koninklijke den aangepast aan die bezoldigingswijziging voorzover deze dat
marine-reserve en het reserve-personeel der landmacht 1923 en algemeen karakter draagt.
daarmede overeenkomende bepalingen in andere wetten.
Paragraaf 2
b. Aan artikel 15b wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
a. Artikel 35, vierde lid, wordt gelezen als volgt:
meen ouderdomspensioen of indien in het bedrag van dat ouder
4. Voor de berekening van het totaal der pensioenen, be
domspensioen anders dan op grond van een wijziging van ar doeld in het eerste lid, blijft buiten beschouwing de tijdelijke
tikel 8 of van de toepassing van artikel 9 van de Algemene aanvulling, bedoeld in artikel 63a der Pensioenwet 1922 (Stb.
Ouderdomswet wijziging wordt gebracht, is hij gehouden hier 240) of een daarmede overeenkomende bepaling in andere wet
ten, voorzover het pensioen, vermeerderd met die tijdelijke
1 ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 mei 1963 (Stb. 210).
aanvulling meer bedraagt dan het pensioen, dat bij een dienst2 ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 juli 1965 (Stb. 351).
van Beroep beroep instelt tegen een ingevolge deze wet ge
nomen beslissing, wordt ten behoeve van het Rijk een recht
geheven van onderscheidenlijk zeven gulden vijftig cent, zeven
gulden vijftig cent en vijftien gulden..
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tijd van 40 jaren zou zijn toegekend. Voorts blijven buiten be
schouwing de pensioenverhogingen, gegrond op de artikelen 17,
18 en 19 der Pensioenwetten voor de zee- en landmacht 1922
en der Pensioenwetten voor het personeel der Koninklijke
marine-reserve en het reserve-personeel der landmacht 1923 en
daarmede overeenkomende bepalingen in andere wetten.
b. Na artikel 38a worden twee artikelen ingevoegd, luidende
als volgt:
Artikel 38b. Indien het bedrag dat tot grondslag heeft ge
strekt voor de berekening van het pensioen, nadat daarop de
desbetreffende Aanpassingsregeling pensioenen is toegepast,
lager is dan f 5000, wordt het met toepassing van de in artikel
38a genoemde artikelen berekende bedrag van het algemeen
ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken
van het bedrag van het pensioen, vermenigvuldigd met een
breuk, waarvan de teller is eerstbedoeld bedrag en waarvan
de noemer is f 5000. De uitkomst van deze vermenigvuldiging
vormt in dat geval het bedrag, dat gerekend wordt deel uit te
maken van het bedrag van het pensioen.
Artikel 38c. Indien het bedrag van het algemeen ouder
domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
pensioen, reeds is verminderd krachtens artikel 38b, vindt het
eerste lid van artikel 15f slechts toepassing voorzover zulks
nodig is om te voorkomen, dat de som van evenbedoeld ver
minderd bedrag en het bedrag van de vermindering, bedoeld
in het eerste lid van artikel 15f, zou overschrijden het bedrag
dat, zonder toepassing van artikel 38b, krachtens artikel 15b
gerekend zou worden deel uit te maken van het bedrag van
het pensioen. De vorige volzin is van overeenkomstige toe
passing in het geval bedoeld in het derde lid van artikel 15f.
c. Artikel 47a wordt gelezen als volgt:
Het bepaalde in de artikelen 24a tot en met 24g en in de
artikelen 38b en 38c is van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van de in paragraaf 3 bedoelde pensioenen.
d. Artikel 41b wordt gelezen als volgt:
Indien Wij bij algemene maatregel van bestuur regelen vast
stellen, als bedoeld in artikel 24h, kunnen de Staten van pro
vinciën en raden van gemeenten, die pensioenbepalingen voor
leden van Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk voor wet
houders hebben, voor zover zij Gedeputeerde Staten onder
scheidenlijk burgemeester en wethouders daartoe niet bevoegd
hebben verklaard, te dien aanzien overeenkomstige regelen
vaststellen.
Artikel V in
Wijziging van de wet van 31 juli 1957 (Stb. 324), houdende
nadere regeling tot het toekennen van een uitkering en een
pensioen aan gewezen leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, zomede van een pensioen aan hun weduwen en
wezen 1).
a. Artikel 10, vierde lid, wordt gelezen als volgt:
4. Voor de berekening van het totaal der pensioenen, be
doeld in het eerste lid, blijft buiten beschouwing de tijdelijke
aanvulling, bedoeld in artikel 63a der Pensioenwet 1922 (Stb.
240) of een daarmede overeenkomende bepaling in andere
wetten, voorzover het pensioen, vermeerderd met die tijdelijke
aanvulling meer bedraagt dan het pensioen, dat bij een dienst
tijd van 40 jaren zou zijn toegekend. Voorts blijven buiten
beschouwing de pensioenverhogingen, gegrond op de artikelen
17, 18 en 19 der Pensioenwetten voor de zee- en landmacht
1922 en der Pensioenwetten voor het personeel der Koninklijke
marine-reserve en het reserve-personeel der landmacht 1923
en daarmede overeenkomende bepalingen in andere wetten.
b. Aan artikel 14b wordt een vierde lid toegevoegd, lui
dende:
4. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
meen ouderdomspensioen dan wel het genot daarvan eindigt
of indien in het bedrag van dat ouderdomspensioen anders
dan op grond van wijziging van artikel 8 of van de toepassing
i ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1964 (Stb. 348).
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van artikel 9 van de Algemene Ouderdomswet wijziging wordt
gebracht, is hij gehouden hiervan onverwijld kennis te geven
aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
b bis. Aan artikel 14c, onder 2e, wordt een volzin toege
voegd, luidende:
Van de diensttijd wordt buiten beschouwing gelaten de tijd,
waarop betrekking heeft of geacht kan worden betrekking te
hebben het bedrag van het algemeen ouderdomspensioen,
waarop aanspraak is verkregen door vrijwillige premiebetaling
krachtens artikel 35 van de Algemene Ouderdomswet.
c. Artikel 14d wordt gelezen als volgt:
1. Indien een pensioen is toegekend aan een gehuwde
vrouw, die geen zelfstandig recht heeft op een algemeen
ouderdomspensioen noch duurzaam gescheiden van haar echt
genoot leeft, wordt eerstbedoeld pensioen voor de toepassing
van deze paragraaf geacht aan haar echtgenoot te zijn toe
gekend met ingang van de eerste dag van de maand waarin zij
de leeftijd van 65 jaar bereikt, of zoveel later als het pen
sioen is ingegaan.
2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt voor de
toepassing van artikel 14b uitgegaan van het algemeen ouderderdomspensioen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Al
gemene Ouderdomswet, tenzij en voorzover artikel 14e of
artikel 14f toepassing moet vinden omdat aan de echtgenoot
een pensioen dan wel enig ander pensioen is toegekend.
d. Artikel 14e, 3e lid, onder b, wordt gelezen als volgt:
b. Indien de som van de bedragen van het algemeen ouder
domspensioen, welke worden gerekend deel uit te maken van
de pensioenen, ook na toepassing van de vorige leden, een
bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen ouderdoms
pensioen overschrijdt, wordt deze overschrijding in mindering
gebracht op elk van eerstbedoelde bedragen in verhouding
waarin elk van die bedragen staat tot de som van die bedragen.
e. Artikel 14f wordt gewijzigd als volgt:
Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Indien de som van het bedrag van het algemeen ouder
domspensioen, dat gerekend wordt deel uit te maken van het
pensioen, en het bedrag van de vermindering van het andere
pensioen ook na toepassing van de overige bepalingen van dit
artikel een bedrag gelijk aan 80 percent van het algemeen
ouderdomspensioen overschrijdt, wordt van deze overschrijding
een zodanig deel in mindering gebracht op het bedrag van het
algemeen ouderdomspensioen, dat gerekend wordt deel uit te
maken van het pensioen, als de diensttijd, waarnaar dat pen
sioen is of wordt geacht te zijn berekend, zich verhoudt tot
het totaal van de diensttijden.
ƒ. Aan artikel 24e wordt een derde lid toegevoegd, lui
dende:
3. Indien een belanghebbende recht verkrijgt op een alge
meen weduwen- of wezenpensioen dan wel dit genot eindigt
of indien in het bedrag van dat weduwen- en wezenpensioen
anders dan op grond van artikel 19, artikel 20 of artikel 21
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet wijziging wordt ge
bracht, is deze gehouden hiervan onverwijld kennis te geven
aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
g . Artikel 24h wordt gelezen als volgt:
Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met
ingang van een dag na 1 januari 1963 een wijziging aan
brengen en bepalen in hoeverre deze wijziging een algemeen
karakter draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur
regelen, krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige
mate worden aangepast aan die bezoldigingswijziging voor
zover deze dat algemeen karakter draagt.
Artikel IX
Wijziging van de Tweede Afdeling van de Pensioenmaatregelen 1963.
Artikel 3 wordt gelezen als volgt:
Indien een berekeningsgrondslag een of meer pensioengrond
slagen omvat, die krachtens artikel 33, vierde lid, van de Pen-
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sioenwet 1922 (Stb. 240) of artikel 15, derde lid, van de
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Stb. 294)
zijn beperkt, wordt van de onbeperkte pensioengrondslagen
een nieuwe berekeningsgrondslag afgeleid, waarna artikel 2,
eerste lid, wordt toegepast; vervolgens vindt artikel 2, derde
lid, toepassing.
Artikel X
Wijziging van de Derde Afdeling van de Pensioenmaatregelen 1963.
Artikel 2, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt:
a. In de aanhef wordt na het woord „pensioenen” ingelast
„voor wat betreft weduwen- en wezenpensioenen”;
b. in het gestelde onder a wordt voor „artikel 27” gelezen
„de artikelen 25, 26 en 27”.
Aan artikel 2 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:
6. De in het vorige lid bedoelde vergelijking van pensioenbedragen vindt, tenzij deze vergelijking reeds eerder heeft ge
leid tot toepassing van een herberekening van het pensioen
volgens artikel 97 der Pensioenwet 1922 (Stb. 240) of daar
mede overeenkomende artikelen in andere pensioenwetten,
plaats bij elke aanpassing van de pensioenen krachtens de Aanpassingsregeling pensioenen of bij elke wijziging van het be
drag van het algemeen ouderdomspensioen of het algemeen
weduwen- en wezenpensioen.
Artikel 2 a vervalt.
Na artikel 3 wordt een artikel 3a ingevoegd, luidende:
Artikel 3a. Een pensioen berekend krachtens of op de voet
van de aan de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) voorafgaande
regelingen of wetten betreffende pensioenrechten, die daarna
in de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) zijn geregeld of geacht
kunnen worden te zijn geregeld, dat indien het berekend zou
zijn met toepassing van artikel 54 van die wet ingevolge de
Aanpassingsregeling pensioenen, op een hoger bedrag zou zijn
vastgesteld, wordt op verzoek van de belanghebbende te reke
nen vanaf 1 januari 1963 berekend met toepassing van ge
noemd artikel van die wet. Een verzoek als vorenbedoeld dient
vóór 1 januari 1967 bij de Pensioenraad te worden ingediend.
Na artikel 3a wordt een artikel 3b ingevoegd, luidende:
Artikel 3b. 1. Een spoorweg-ambtenaren-, onderscheiden
lijk weduwen- of wezenpensioen, berekend of te berekenen
krachtens of op de voet van de aan de Pensioenwet voor de
Spoorwegambtenaren 1925 (Stb. 294) voorafgaande regelin
gen betreffende pensioenrechten, die daarna in die wet zijn
geregeld of geacht kunnen worden te zijn geregeld, dat indien
het berekend zou zijn of worden met toepassing van artikel 27
onderscheidenlijk artikel 46 van genoemde wet en met inacht
neming van de Aanpassingsregeling pensioenen op een hoger
bedrag zou zijn of worden vastgesteld, wordt op verzoek van
de belanghebbende, te rekenen van 1 januari 1963 of de latere
ingangsdatum van het pensioen, berekend met toepassing van
artikel 27 respectievelijk artikel 46 van die wet.
2. Voor de berekening van een weduwen- of wezenpensioen
met toepassing van artikel 46 van de Pensioenwet voor de
Spoorwegambtenaren 1925 (Stb. 294) bedoeld in het vorige
lid, wordt uitgegaan van het pensioen waarop hij aan wiens
overlijden het recht op weduwen- en wezenpensioen is of wordt
ontleend, recht of uitzicht zou hebben gehad bij berekening
met toepassing van artikel 27 van die wet.
Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
a. Het eerste lid wordt gelezen als volgt:
1. Hij aan wie op 31 mei 1963 krachtens de Pensioenwet
1922 (Stb. 240), de Pensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Stb. 294), de militaire pensioenwetten of de
politieke pensioenwetten een lager bedrag aan overheidspensioen, omschreven in het tweede lid, toekomt dan hem op die
dag aan overheidspensioen, omschreven in het derde lid, zou
toekomen indien de wijziging krachtens deze wet van voren
genoemde wetten nog niet van kracht was geweest, heeft recht
op een overgangstoeslag ten bedrage van het verschil.
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b. In het tweede lid, onder b, wordt voor „met verminde
ring” gelezen: „voor zover nodig met vermindering”.
c. In het derde lid wordt voor „verhogingen en aanvullin
gen en met inachtneming van” gelezen „verhogingen en aan
vullingen en voor zover nodig met inachtneming van”.
d. Het vierde lid wordt vijfde lid met wijziging van de
daarin voorkomende woorden „Onder bodempensioen, be
doeld in het eerste lid” in „Onder bodempensioen, bedoeld in
het vorige lid”.
e. Het vijfde lid wordt vierde lid en wordt gelezen als volgt:
Met ingang van de dag waarop voor belanghebbende na
de dag voorafgaand aan die van het inwerking treden van deze
wet, recht op een lager bedrag aan bodempensioen ontstaat,
of het recht op bodempensioen vervalt dan wel recht op een
hoger pensioen anders dan krachtens de Aanpassingsregeling
pensioenen ontstaat, vervalt de overgangstoeslag of wordt deze
op zodanig lager bedrag vastgesteld, alsof de omstandigheid
die tot wijziging leidde reeds op laatstbedoelde dag aanwezig
was geweest.
ƒ. Het achtste lid wordt vernummerd in negende lid, ter
wijl voorts een nieuw achtste lid wordt opgenomen, luidende:
8. Voor de afleiding van het weduwen- en wezenpensioen
blijft de op het eigen pensioen verleende overgangstoeslag, be
doeld in het eerste lid, buiten beschouwing.
In artikel 6 wordt voor „5,6 percent” gelezen „7,1 percent”.
Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a opgenomen luidende:
Artikel 7a. De vergelijking van pensioenbedragen, bedoeld
in artikel 2, vijfde en zesde lid, vindt mede plaats ten aanzien
van pensioenen, toegekend na 31 december 1962.
Aan het eerste lid van artikel 10 wordt een volzin toege
voegd, luidende:
Daarbij wordt bepaald, dat de bepalingen betreffende het
verband tussen het pensioen en het pensioen krachtens de
Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en
Wezenwet geen toepassing vinden op de pensioenen, als be
doeld in artikel 161 van de Pensioenwet 1922 (Stb. 240),
voor zover de diensttijd waarnaar vorenbedoelde bepalingen
toepassing zouden dienen te vinden, dezelfde is als de dienst
tijd, waarnaar die bepalingen op het pensioen ten laste van het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds moeten worden toegepast.

Artikel XI
1. Artikel 63a van de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) is van
overeenkomstige toepassing op het vervroegd ouderdomspen
sioen waarop met ingang van een dag voorafgaande aan het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens artikel 48,
eerste lid, sub b, van genoemde Pensioenwet recht is ver
kregen, mits door de belanghebbende vóór 1 januari 1967
wordt aangetoond dat hij reeds op het tijdstip van zijn ontslag
uit de betrekking waaraan het recht op pensioen is ontleend
voor de verdere waarneming van zijn betrekking wegens ziek
ten of gebreken ongeschikt was.
2. Het bepaalde in artikel II van de wet van 21 maart 1963
(Stb. 143) is daarbij zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.

Artikel XII
1. Artikel 30a van de Pensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Stb. 294) is van overeenkomstige toepassing op
het vervroegd ouderdomspensioen, waarop met ingang van het
tijdstip voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet krachtens artikel 24, eerste lid, sub b, van genoemde
Pensioenwet recht is verkregen, mits door de belanghebbende
vóór 1 januari 1967 wo
word
rdtt aangetoond dat hij re
reed
edss op het
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tijdstip van zijn ontslag uit de betrekking, waaraan het recht
op pensioen is ontleend voor de verdere waarneming van zijn
betrekking wegens ziekten of gebreken ongeschikt was.

colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

2. Het bepaalde in artikel IV van de wet van 21 maart
1963 (Stb. 143) is daarbij zoveel mogelijk van overeenkom
stige toepassing.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
SMALLENBROEK.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 januari 1966.
JULIANA.

De Minister van Defensie,
DE JONG.
Artikel XIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1963, behoudens de wijzi
ging van artikel 6 van de Derde Afdeling der Pensioenmaatregelen 1963, welke teragwerkt tot 1 januari 1965.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten,

De Minister van Financiën,
A. VONDELING.
Uitgegeven de veertiende januari 1966.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Bijl. Hand. II 64/65, 7936;
Bijl. Hand. II 65/66, 7936; Hand. II 65/66, bladz. 435—471;
Bijl. Hand. I 65/66, 7936; Hand. 1 65/66, bladz. 270—288.

