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31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en 
Blok tot wijziging van de Pensioenwet met 
betrekking tot een evenwichtige samenstelling 
van en de medezeggenschap in 
pensioenfondsbesturen 

J  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 6 december 2011  

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft bij 
brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
11 oktober 2011 aangegeven dat zij graag voor 6 december a.s. verneemt 
of het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen vertraging 
oploopt en wanneer indiening dan wel te verwachten is. De commissie 
heeft aangegeven deze prognose te willen betrekken bij de afweging om 
het voorstel van de leden Koşer Kaya en Blok en het wetsvoorstel 
versterking bestuur pensioenfondsen al dan niet gezamenlijk te 
behandelen. 

De minister heeft op 5 december 2011 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
Kim van Dooren 
 

 

1  Samenstelling: Holdijk (SGP), Kneppers-
Heijnert (VVD), Terpstra (CDA), Noten (PvdA), 
Sylvester (PvdA) (voorzitter), Thissen (GL), 
Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Elzinga (SP), 
Koffeman (PvdD), Strik (GL), Flierman (CDA), 
Hoekstra (CDA), Scholten (D66), Backer (D66), 
De Lange (OSF), Sent (PvdA), Postema (PvdA), 
Klever (PVV) (vice-voorzitter), Van Dijk (PVV), 
Reynaers (PVV), Ester (CU), De Grave (VVD), 
Van Rey (VVD) en Beckers (VVD).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID  

Den Haag, 11 oktober 2011 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tijdens 
het kennismakingsgesprek met u en de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid op 4 oktober jongstleden kennis genomen van uw 
voornemen om het wetsvoorstel over de aanpassing van het bestuurs-
model voor pensioenfondsen begin december 2011 bij de Tweede Kamer 
in te dienen en daar aan te dringen op behandeling in januari 2012, opdat 
het wetsvoorstel in februari 2012 aanhangig zou kunnen zijn in de Eerste 
Kamer. 

Deze informatie is relevant voor de commissie bij besluitvorming omtrent 
de voortzetting van de behandeling van initiatiefwetsvoorstel Koşer Kaya 
en Blok over de samenstelling en medezeggenschap pensioenfondsbe-
sturen (31 537). In de verwachting dat de commissie begin december 
kennis kan nemen van de inhoud van het door u in te dienen voorstel en 
gegeven het beoogde tijdpad, heeft zij in meerderheid besloten de 
voortzetting van de behandeling van initiatiefvoorstel Koşer Kaya en Blok 
op 6 december 2011 opnieuw te agenderen. De fracties van VVD, PVV, 
D66, OSF en 50PLUS dringen evenwel nu al aan op spoedige plenaire 
behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. 

Mocht de indiening van het voorstel onverhoopt vertraging oplopen, dan 
verneemt de commissie graag voor de commissievergadering van 
6 december wanneer indiening dan wel te verwachten is, zodat zij deze 
prognose bij haar afweging om beide voorstellen al dan niet gezamenlijk 
te behandelen, kan betrekken. 

De voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Joyce Sylvester 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 5 december 2011 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij 
brief van 11 oktober jl. aangegeven dat zij graag voor 6 december a.s. 
verneemt of het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen 
vertraging oploopt en wanneer indiening dan wel te verwachten is. De 
commissie heeft aangegeven deze prognose te willen betrekken bij de 
afweging om het voorstel van de leden Koşer Kaya en Blok en het 
wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen al dan niet gezamenlijk 
te behandelen. 

Het wetsvoorstel is op 28 oktober jl. door de ministerraad geaccordeerd 
en met verzoek om spoedadvies naar de Afdeling advisering van de Raad 
van State verzonden. 

Inmiddels heb ik informeel contact gehad met de Raad van State over de 
planning. Daarbij heeft de Raad van State aangegeven dat advisering 
begin december niet mogelijk is en dat ook advisering voor de Kerst 
moeilijk zou worden. 

Ik zal nu zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de Raad 
van State het nader rapport opstellen, zodat het wetsvoorstel met de 
memorie van toelichting bij de Tweede Kamer ingediend kan worden. 
Mijn verwachting is dat dit kort na het kerstreces zal zijn. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp
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