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tiek buiten beschouwing worden gelaten, waardoor de werkelijke nettopensioenen hoger zullen zijn dan die volgens de nettokoppeling worden
vastgesteld.

Bij bovenstaande vergelijking moeten
nog de volgende kanttekeningen
worden gemaakt.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
Voor de berekening van de loonen Werkgelegenheid
heffing is ten aanzien van de gehuwde
Gelet op de artikelen 12 en 30 van de
bejaarden, van wie ook de partner 65
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2. Vaststelling pensioenbedragen inge- jaar of ouder is, uitgegaan van een ficvolge de AOW
tief bedrag, namelijk de helft van de
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In artikel 9 van de Algemene
met toepassing van de groene loonOuderdomswet (AOW) is het beginsel
heffingstabel voor boven-65-jarigen in
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te houden loonbelasting naar tarief1. Het in artikel 9, tiende lid, van de
– het netto-ouderdomspensioen voor
groep 3 over tweemaal het gehuwdenAlgemene Ouderdomswet onderschei- een ongehuwde pensioengerechtigde pensioen. Deze inhouding kan in werdenlijk onder a, b en c genoemde
gelijk is aan 70% van het nettominikelijkheid niet voorkomen.
bedrag wordt vervangen door ondermumloon per maand;
Voor het vaststellen van de loonbescheidenlijk f 1.639,22, f 1.131,77 en
– het netto-ouderdomspensioen voor
lasting op het ouderdomspensioen van
f 2.033,79.
een gehuwde pensioengerechtigde
een ongehuwde bejaarde met een
2.Het in artikel 9, elfde lid, van de
gelijk is aan 50% van het nettominikind jonger dan 18 jaar, is tariefgroep
Algemene Ouderdomswet genoemde
mumloon per maand, en
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f 1.131,77.
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ele situatie kan echter een indeling in
Algemene Ouderdomswet onderschei- aan 90% van het nettominimumloon
een andere tariefgroep plaatsvinden.
denlijk onder a, b, c, en d genoemde
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de met een partner jonger dan 65 jaar
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nog geen 65 jaar is, onder bepaalde
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3. Vaststelling vakantie-uitkeringen
ingang van 1 juli 1998.
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minimumloon

AOW-gehuwd

AOW-ongehuwd

AOW-onge
huwd, kind <18

bruto per maand
overh.toeslag
premie Zfw
premie WW
loonheffing
netto per maand

2.307,50
39,58
27,69
3,49
352,66
1.963,24

1.131,77

1.639,22

2.033,79

81,36

117,62

146,21

68,79
981,62

147,33
1.374,27

120,66
1.766,92

50% van de nettovakantie-uitkering
van het minimumloon per maand.
In artikel 30 van de AOW is bepaald
dat de uitkeringsbedragen, genoemd
in artikel 29 van de AOW, telkens worden herzien voorzover in de hiervoor
vermelde nettogelijkheden een verstoring optreedt.
In onderstaand overzicht zijn de nieuwe nettovergelijkingen weergegeven.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.
minimumloon

AOW-gehuwd

AOW-ongehuwd AOW-ongehuwd,
kind <18

bruto per maand
overh.toeslag
premie Zfw
premie WW
loonheffing

184,60
3,11
2,21
11,90
67,66

64,68

90,54

116,42

11,71

16,38

21,07

netto per maand

105,94

52,97

74,16

95,35
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