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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 8 januari 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

31226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling 
en enige andere wetten 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
 
 
 

Aangenomen amendementen 

 
Artikelen I en II, onderdeel Aa 
19 → 22 → 33 (Hamer/Omtzigt) 

In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat de regering regels kan stellen over de definitie 
van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit amendement regelt dat de regering deze 
definitie middels een Algemene Maatregel van Bestuur dient vast te leggen en niet in 
lagere regelgeving. Verder wordt de parlementaire betrokkenheid geregeld door een 
voorhang bij beide Kamers van de Staten-Generaal. Het is namelijk van het grootste 
belang dat aanvullingen een prikkel tot groter gebruik van de restverdiencapaciteit intact 
later. De indieners zijn van mening dat deze AMvB dient te vervallen, wanneer de private 

WGA wordt ingevoerd. 
Aangenomen met algemene stemmen 

 
 
Artikel I, onderdeel Ca 

Artikel II, onderdeel Da 
26 → 32 (Omtzigt/Hamer) 
Met dit amendement wordt bereikt dat een uitvoeringsovereenkomst altijd een recht 
behelst voor de werkgever voor een collectieve waardeoverdracht aan het eind van het 
contract. Onderdeel h stipuleert al dat de belangen van beide partijen evenwichtig 
gewaarborgd worden. De beëindigingsvoorwaarden moeten op grond van artikel 25, lid 1, 

onder h, van de Pensioenwet op evenwichtige wijze de belangen van beide 
contractspartijen waarborgen. Dat impliceert dat indien de verzekeraar een vergoeding 
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bedingt voor de collectieve waardeoverdracht, deze vergoeding redelijk en billijk moet zijn. 
In beginsel dient bij een waardeoverdracht te worden uitgegaan van de gevormde 

voorziening en kunnen daarop eventueel redelijke kosten in mindering worden gebracht. 
Dit amendement beoogt de verzekeringsmarkt voor collectief verzekerde 
pensioenregelingen transparant en open te maken. Periodiek is er de reële mogelijkheid 
om van verzekeraar te wisselen.  
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 

Artikel I, onderdelen Ca, D. Da en Ea 
Artikel II, onderdelen Da-Dc 

18 → 24 (Omtzigt/Hamer) 
Pensioenuitvoerders moeten deelnemers en gewezen deelnemers tijdig en in duidelijke en 
begrijpelijke bewoordingen informeren. Primair verstrekt de pensioenuitvoerder de 
informatie schriftelijk (op papier). Elektronische informatieverstrekking is mogelijk mits 

met de instemming van de (gewezen) deelnemer. Bij de zogenoemde kleine pensioenen is 
relevant in hoeverre er sprake is van een wanverhouding tussen de uitgaven voor de 
informatieverplichtingen en de waarde van het opgebouwde pensioen. 
De pensioenuitvoerder kan een «klein pensioen» afkopen. «Kleine pensioenen» kunnen 
worden behouden, indien de pensioenuitvoerder de mogelijkheid heeft om informatie 
elektronisch ter beschikking te stellen. Bijkomend voordeel van het behouden van «kleine 
pensioenen» is het vergroten van het pensioenbewustzijn, immers de (gewezen) 

deelnemer blijft elektronisch pensioeninformatie ontvangen en het recht op  
waardeoverdracht blijft behouden. Tevens kan hij op een later moment waardeoverdracht 
vragen naar een nieuwe regeling. Voorgesteld wordt om aan (gewezen) deelnemers met 
een «klein pensioen» elektronisch informatie ter beschikking te stellen, zonder dat 
daarvoor de voorafgaande toestemming is benodigd. Gedacht kan worden aan het 

verstrekken van informatie over een webportal waarop alle voor de (gewezen) deelnemer 

relevante informatie ter beschikking wordt gesteld. Via de webportal zou (gewezen) 
deelnemer ook een emailattenderingservice kunnen inschakelen. De informatiekosten 
dalen hierdoor en worden niet afgewenteld op de andere deelnemers. Pensioenuitvoerders 
kunnen een eigen afweging maken of ze van de geboden mogelijkheid gebruik maken en 
kunnen daarbij betrekken de relatieve omvang van de populatie deelnemers met 
kortdurende en zeer wisselende deelnemingsperioden (vanwege bijbanen). Dat past prima 
bij een evenwichtige belangenafweging. 

Uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat het elektronisch ter beschikking stellen van informatie 
zonder voorafgaande toestemming gebonden is aan de afkoopgrens als bedoeld in artikel 
66 PW. Die afkoopgrens is mede in de wet opgenomen om de administratieve lasten te 
verlagen. Het amendement bevat overigens wel de bepaling dat de pensioenuitvoerder 
de informatie schriftelijk mag verstrekken wanneer het bij hem bekende emailadres onjuist 
blijkt. Indien de (gewezen) deelnemer uitdrukkelijk om schriftelijk informatie verzoekt, zal 
daaraan moeten worden voldaan. 

Aangenomen. Tegen: PvdD 
 

 
Artikel I, onderdeel BBOa 
Artikel II, onderdeel Ya 
17 (Omtzigt/Hamer) 

Bij de bepaling van de precieze regels rond wanneer buffervrijval gebruikt mag worden om 
de premie te verlagen, speelt het begrip «consistentie» zoals dat per ministeriele regeling 
bepaald zal worden een cruciale rol. 
Dit amendement regelt de parlementaire betrokkenheid bij de invulling van dit begrip. De 
indieners gaan er overigens van uit dat de regering in overleg met pensioenfondsen tot een 
goede definitie zal komen, die pas daarna zal worden vastgelegd. 
Aangenomen met algmene stemmen 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikelen I en II, onderdeel Aa 
12 (Blok) 
Dit amendement strekt ertoe te voorkomen dat pensioenfondsen 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan kunnen gaan bieden. Hiermee wordt recht 
gedaan aan de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Hierbij weegt 

bovendien mee dat de prikkel om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te 
helpen sterker is voor verzekeraars dan voor pensioenfondsen. 
Verworpen.  Voor: D66, VVD en het lid Verdonk 
 

 
Artikel I, onderdeel C 
20 (Luijben) 

Dit amendement voorziet in een wijziging waarmee de uitzendbranche ook valt onder het 
regime van een maximale toetredingswachttijd van 2 maanden in plaats van 6 maanden. 
Verworpen. Voor: SP en PvdD 
 
 
Artikel I, onderdeel C 

5 (Blok) 
Dit amendement dient er toe de mogelijkheid te introduceren om bij CAO de wachttijd van 
twee maanden te verlengen tot zes maanden. Hiermee wordt de benodigde flexibiliteit 
geboden aan sectoren met veel kortdurende dienstverbanden, terwijl tevens instemming 
van sociale partners is gewaarborgd. 
Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 

 
Artikel I, onderdelen Ca, BBOa, DDa, NN en OO 
16 (Luijben) 
Dit amendement beoogt het bestuur van een bedrijfstak- en ondernemingspensioenfonds 
te laten bestaan uit werkgeversvertegenwoordigers, 
werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van gepensioneerden. 
Daarbij bezet iedere geleding een derde van de bestuurszetels. 

Het bestuur van een pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van 
werkgevers, werknemers en gepensioneerden. De afweging tussen deze 
belangen is het best gediend door de drie geledingen gelijkwaardig te 
vertegenwoordigen in het bestuur van het pensioenfonds. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV 
 

 
Artikel I, onderdelen Ca, BBa,-BBc, NN en OO 
9 → 31 (Blok) 

Doel van dit amendement is het opheffen van de ongelijke positie van gepensioneerden bij 
ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Bij 
ondernemingspensioenfondsen kunnen gepensioneerden kiezen uit een adviesrecht of 
bestuursverantwoordelijkheden. Bij bedrijfstakpensioenfondsen hebben ze alleen 

adviesrecht. Dit amendement trekt deze ongelijkheid recht. Deze herziene versie brengt 
het amendement in overeenstemming met de tweede nota van wijziging (stuk nr. 10). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 
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Moties 

 
27 (Luijben) over voorstellen om dreigende armoede na het afschaffen van de 
partnertoeslag te voorkomen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
 
28 (Luijben) over het instellen van een nationaal pensioenfonds 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
29 (Omtzigt/Hamer) over het juridische eigendom van pensioenvermogens bij 

pensioenfondsen en verzekeraars 

Aangenomen met algemene stemmen 
 
30 (Omtzigt) over oplossing van de problematiek van waardeoverdracht van 
pensioenrechten 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 

 


