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33 672 Invoering van pensioen- en 
lijfrente-excedentregelingen (Wet 
pensioenaanvullingsregelingen) 

G  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 24 januari 2014 

Hierbij wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, informeren over de intrekking van het wetsvoorstel Wet 
pensioenaanvullingsregelingen1. 

Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een netto spaarfaciliteit voor de 
oudedag in aanvulling op de voorgestelde versobering van het Witteveen-
kader2 (fiscale kader waarbinnen pensioen fiscaal gefaciliteerd 
opgebouwd kan worden). 

De bezwaren van zowel de Tweede als Eerste Kamer op beide wetsvoor-
stellen is aanleiding voor het kabinet geweest om met wijzigingsvoor-
stellen te komen. Op 18 december 2013 heeft het kabinet aan uw Kamer 
een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorge-
nomen maatregelen om de versobering van het Witteveenkader bij te 
stellen.3 Een van deze maatregelen betreft het intrekken van het 
wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen. Intrekking van dit 
wetsvoorstel komt de eenvoud van het pensioenstelsel ten goede. Tevens 
vallen er middelen vrij die ingezet kunnen worden voor de overige 
maatregelen. 

1 Het bij koninklijke boodschap van 21 juni 2013 ingediende voorstel van wet tot invoering van 
pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (Kamerstukken 
33 672)

2 Het bij koninklijke boodschap van 15 april 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van 
de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in 
verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging 
maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) 
(Kamerstukken 33 610)

3 Kamerstukken I 2013–14, 33 610, I
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Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik, mede namens de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het voorstel van wet hierbij 
in. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F.H.H. Weekers
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