
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
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 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 datum 5 maart 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34008 

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband 

met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikelen I en II, diverse onderdelen 

11 → 16 (Lodders en Vermeij) dat de verplichting voor de pensioenuitvoerder tot het voor  

een ieder op de website beschikbaar stellen van informatie beperkt tot het beschikbaar  

stellen van informatie aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of  

pensioengerechtigde 

 

In het wetsvoorstel wordt in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling  

de verplichting geïntroduceerd voor de pensioenuitvoerder om op zijn website voor een  

ieder informatie beschikbaar te stellen over de pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het  

jaarverslag en de jaarrekening. Dit zal leiden tot enorm veel kosten omdat veel  

pensioenfondsen en verzekeraars tientallen en in sommige gevallen honderden of  

duizenden regelingen hebben waar ze al deze informatie over moeten publiceren.  

 



 blad 2 

 

 

Met dit amendement wordt deze verplichting in respectievelijk de Pensioenwet (artikel I,  

onderdeel L) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (artikel II, onderdeel K)  

beperkt tot het beschikbaar stellen van de informatie aan de deelnemer, gewezen  

deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde, omdat deze informatie voor deze  

groepen wel vindbaar dient te zijn.  

 

Met de zinsnede «in ieder geval» is tot uitdrukking gebracht dat het de pensioenuitvoerder  

vrij staat om de informatie beschikbaar te stellen voor een breder publiek als ze dat zelf  

willen.  

 

Met het amendement wordt tevens een wijziging aangebracht in het overgangsrecht  

(artikel 220a van de Pensioenwet en artikel 214 van de Wet verplichte  

beroepspensioenregeling). In het wetsvoorstel wordt in deze artikelen voorzien in een  

overgangstermijn van één jaar om tegemoet te komen aan de uitvoeringsproblemen voor  

verzekeraars bij het beschikbaar stellen van informatie via een openbare website. Tijdens  

deze overgangsperiode hebben de verzekeraars de verplichting om de informatie over de  

pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening op verzoek te  

verstrekken aan een ieder. Dit overgangsrecht komt met dit amendement te vervallen  

omdat de verplichting tot beschikbaarstelling van informatie via een openbare website  

vervalt. 

Aangenomen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de  

VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA  

en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel N, en artikel II, onderdeel M 

9 (Lodders en Vermeij) dat ertoe strekt het wisselen tussen digitale en schriftelijke  

verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk  

te maken 

 

Dit amendement strekt ertoe het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van  

informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken. Dat  

zorgt ervoor dat de uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders niet onnodig hoog oplopen.  

Tegelijkertijd heeft een deelnemer nog genoeg mogelijkheden om te wisselen wanneer hij  

of zij dat wil.  

 

Hiertoe wordt aan het voorgestelde artikel 49, eerste lid, van de Pensioenwet en aan het  

voorgestelde artikel 60, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling een  

volzin toegevoegd. 

Aangenomen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep  

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 
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Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Artikelen I en II, diverse onderdelen 

18 → 28 (Omtzigt) dat regelt dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om bij het elektronisch  

verzenden van pensioeninformatie aan een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen  

partner of pensioengerechtigde de informatie via een beveiligde en centraal beheerde  

Pensioenberichtenbox te verzenden  

 

Door dit amendement worden pensioenuitvoerders verplicht om bij het elektronisch  

verzenden van pensioeninformatie aan een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen  

partner of pensioengerechtigde de informatie via een beveiligde en centraal beheerde  

Pensioenberichtenbox te verzenden. Hiermee wordt bereikt dat pensioendocumenten,  

waaraan belangrijke rechten worden ontleend, in een beveiligde en onafhankelijke  

omgeving langjarig (tot minimaal 50 jaar) worden bewaard. Voorkomen wordt dat  

belangrijke pensioendocumenten op enig moment niet meer traceerbaar zijn, waardoor  

onduidelijkheid over pensioenrechten kan ontstaan, hetgeen onwenselijk is. Elektronisch  

verzonden pensioeninformatie wordt voor een lange periode van ten minste vijftig jaar  

bewaard, doordat gewaarborgd is dat berichten niet na een bepaalde periode automatisch  

worden verwijderd.  

Een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde krijgen  

toegang tot de Pensioenberichtenbox via DigiD. Door het gebruik van de  

Pensioenberichtenbox is de pensioenuitvoerder op zijn beurt ervan verzekerd dat de  

informatie gegarandeerd, snel en veilig aankomt bij de bestemde partij. Dit levert de  

pensioenuitvoerder een aanzienlijke besparing op. 

 

Het amendement is als volgt opgebouwd.  

In de onderdelen I en II wordt geregeld dat naast de door het wetsvoorstel geregelde  

verplichte melding van het pensioenregister en de website van de pensioenuitvoerder, bij  

de in de artikelen 21, eerste lid, en 48, vierde lid, van de Pensioenwet bedoelde  

informatieverschaffing tevens dient te worden gewezen op de Pensioenberichtenbox.  

 

In onderdeel III wordt de verplichting om de elektronische berichtgeving via de  

Pensioenberichtenbox te laten plaatsvinden in artikel 49 van de Pensioenwet opgenomen.  

Het onderdeel regelt voorts in dat artikel dat de pensioenuitvoerder schriftelijk kosteloos  

een kopie van de pensioeninformatie die digitaal is verzonden, op verzoek aan de  

deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde schriftelijk  

verstrekt. Het moet hierbij gaan om een kopie van het oorspronkelijke document.  

 

Onderdeel IV stelt via een nieuwe artikel 51a Pensioenwet de berichtenbox in als verplichte  

faciliteit voor pensioenuitvoerders om informatie digitaal te verzenden. Aan het  

functioneren van deze berichtenbox worden eisen gesteld. Verzonden pensioeninformatie  

moet op een onafhankelijke wijze langjarig worden bewaard op een centraal beveiligde  

plek. Op deze manier wordt gewaarborgd dat digitaal verzonden pensioeninformatie niet  

kan verdwijnen, ook niet na overdrachten van pensioenaanspraken van de ene naar de  

andere pensioenuitvoerder.  

Toegang tot de Pensioenberichtenbox wordt verkregen via elektronische  identificatie. De  
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deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde moet een derde  

persoon kunnen machtigen om de informatie in de Pensioenberichtenbox te kunnen  

raadplegen met oog op eventueel uitleg en advies. Ook moet het mogelijk zijn  

pensioeninformatie in een pdf-format op te slaan in een eigen dossier, wat bij of krachtens  

algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld.  

Pensioenuitvoerders kunnen voor het elektronisch verzenden van informatie gebruik maken  

van het burgerservicenummer (o.g.v. art. 94 lid 1 Pensioenwet en art. 102 WVB).  

De bestaande Berichtenbox MijnOverheid volstaat niet voor het elektronisch verzenden van  

informatie aan burgers over pensioenen, omdat deze Berichtenbox niet aan de  

noodzakelijke voorwaarden voldoet. Het kent geen langjarige bewaarfunctie. Ook worden  

berichten na een bepaalde periode (een jaar) automatisch gewist als een burger het  

account verwijdert. Verder voldoet deze box niet aan de belangrijke voorwaarde om een  

automatische machtigingsmogelijkheid te kunnen afgeven aan een derde persoon. (het  

afgeven van een machtiging is alleen maar mogelijk voor overheidsberichten over  

toeslagen).  

Pensioenuitvoerders besparen in hoge mate kosten door het elektronisch verzenden van  

pensioeninformatie. Het verzenden van pensioeninformatie via de Pensioenberichtenbox  

maakt het eveneens overbodig dat pensioenuitvoerders van vele honderdduizenden  

deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden de  

persoonlijke email-adressen moeten opvragen en bijhouden. Dit levert aanvullend een  

aanzienlijke besparing in tijd en (administratie)kosten op. Een deel van de besparing van  

elektronische verzending dient ingezet te worden voor het verplicht gebruik van de  

Pensioenberichtenbox.  

Bij de vormgeving van artikel 51a is aansluiting gezocht bij het huidige artikel 51 van de  

Pensioenwet (zie daarover o.a. Kamerstukken 32533). Daarbij geeft het eerste lid de  

wettelijke basis voor de Pensioenberichtenbox, alsmede waar deze voor is bestemd. Het  

tweede lid legt het uitgangspunt vast dat de gegevens in de Pensioenberichtenbox ten  

minste 50 jaar bewaart dienen te kunnen worden, alsmede de toegang via elektronische  

identificatie (thans: DigID) door daartoe gerechtigden/gemachtigden. Het derde lid  

correspondeert met artikel 51, vierde lid, en heeft tot doel dat de te verwerken gegevens  

niet voor oneigenlijke doelen worden aangewend. Het vierde lid correspondeert met artikel  

51, vijfde lid, en betreft de aanwijzing door Onze Minister van een beheerder van de box.  

Hierbij is expliciet opgenomen dat het om een onafhankelijke beheerder dient te gaan, ter  

waarborging waarvan nadere regels kunnen worden gesteld bij of krachtens algemene  

maatregel van bestuur. Het vijfde, zesde en zevende lid, corresponderen met artikel 51,  

zesde, zevende en achtste lid. Daarbij wordt de beheerder van de Pensioenberichtenbox als  

bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens  

aangemerkt, mede aangezien deze gebruik zal maken van het burgerservicenummer (zie  

daarover rondom het corresponderende artikel 51, zesde lid, Kamerstukken II 2010/11,  

32533, nr. 3, p. 8,). Tegen deze achtergrond wordt evenals in artikel 51, zevende en  

achtste lid, de beheerder verplicht gesteld een (door Onze Minister goed te keuren)  

reglement vast te stellen. Het achtste lid correspondeert met artikel 51, negende lid, en  

regelt het toezicht van de AFM op de beheerder. Ten slotte bevat het negende lid in lijn  

met het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 51, tiende lid, een delegatiegrondslag om  

eventuele nadere uitvoeringsregels mogelijk te maken (bijv. ten behoeve van de  

beveiliging van de box, de toegang van gemachtigde derden, en de onafhankelijkheid van  
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de boxbeheerder). 

 

De amendementsonderdelen V, VI, VII en VIII bevatten met de amendementsonderdelen  

I, II, III onderscheidenlijk IV corresponderende regelingen voor met de Pensioenwet  

corresponderende artikelen in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de 

SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel C, en artikel II, onderdeel B 

13 → 17 (Krol) dat beoogt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto)  

pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht waarbij bij premieovereenkomsten het  

gehanteerde voorbeeldrendement en de gehanteerde rentestand worden vermeld 

 

Het amendement strekt ertoe het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto)  

pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht (UPO). Indiener vindt het niet  

wenselijk dat deelnemers primaire met elkaar samenhangende informatie (opgebouwde  

pensioenaanspraken / te verwachten pensioenuitkering) verspreid over verschillende  

plaatsen moeten gaan raadplegen. Daarnaast wordt beoogd, dat bij premieover-  

eenkomsten, zoals nu al het geval is, de gehanteerde rekenrente en de te verwachten  

rentestand op pensioendatum worden weergegeven bij het vaststellen van de te  

verwachten uitkering. 

Wetstechnisch wordt dit als volgt vormgegeven. De inhoud van het huidige artikel 38,  

eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet, wordt met dit amendement gehandhaafd en  

opgenomen in artikel 38, eerste lid, onderdeel e, van de Pensioenwet. Hetzelfde wordt  

geregeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); het in het wetsvoorstel  

geschrapte artikel 49, eerste lid, onderdeel b van de Wvb wordt met dit amendement  

opgenomen in artikel 49, eerste lid, onderdeel e van de Wvb.  

Tevens wordt in de genoemde wetsartikelen in de Pensioenwet respectievelijk de Wvb  

geregeld dat de pensioenuitvoerder bij premie-overeenkomsten of premieregelingen op het  

UPO het gehanteerde voorbeeldrendement (bij een indicatie van het mogelijk te bereiken  

kapitaal op de pensioendatum) en de gehanteerde rentestand (bij een indicatie van de  

mogelijk te bereiken uitkeringen) opneemt. 

Verworpen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk  

en 50PLUS. 

 

 

Artikel I, onderdeel C, en artikel II, onderdeel B 

12 (Krol) dat ertoe strekt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto)  

pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht 

 

Het amendement strekt ertoe het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto)  

pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht (UPO). Indiener vindt het niet  

wenselijk dat deelnemers primaire met elkaar samenhangende informatie (opgebouwde  

pensioenaanspraken / te verwachten pensioenuitkering) verspreid over verschillende  
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plaatsen moeten gaan raadplegen.  

 

Wetstechnisch wordt dit als volgt vormgegeven. De inhoud van het huidige artikel 38,  

eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet, wordt met dit amendement gehandhaafd en  

opgenomen in artikel 38, eerste lid, onderdeel e, van de Pensioenwet. Hetzelfde wordt  

geregeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); de inhoud van het in het  

wetsvoorstel geschrapte artikel 49, eerste lid, onderdeel b van de Wvb wordt met dit   

amendement opgenomen in artikel 49, eerste lid, onderdeel e van de Wvb.   

Verworpen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep  

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel O, en artikel II, onderdeel N 

14 (Krol) dat regelt dat ook lijfrenten worden opgenomen in het pensioenregister 

 

Het pensioenregister beoogt een totaaloverzicht te geven van alle pensioenvoorzieningen.  

Lijfrenten komen hier niet in voor, terwijl doel, strekking, productvorm, fiscaliteit en  

regelgeving zowel in de opbouw- als in de uitkeringsfase gelijk of nagenoeg gelijk zijn. 

Door lijfrenten niet op te nemen in het pensioenregister, worden ongeveer 900.000  

ondernemers uitgesloten, en krijgen zij een beperkter samenvattend inzicht in het totaal  

van hun pensioenvoorzieningen. 

Met dit amendement wordt geregeld dat ook lijfrenten worden opgenomen in het  

pensioenregister. 

 

Wetstechnisch wordt dit vormgegeven door aanpassing van de voorgestelde wijzigingen in  

artikel 51, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet alsmede een toevoeging in artikel 51,  

zesde lid, Pensioenwet. Die aanpassingen en toevoeging worden eveneens doorgevoerd in  

artikel 62, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.  

Ingetrokken.  

 

 

Artikel I, onderdeel Q, en artikel II, onderdeel P 

15 (Madlener) dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte  

beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven  

in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting 

 

Dit amendement strekt ertoe de in artikel 204 van de Pensioenwet en artikel 198 van de  

Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om  

inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een  

verplichting. 

Beoogd wordt om zo de kwaliteit van het totale pensioenlandschap meer inzichtelijk te  

maken voor het publiek, hetgeen de transparantie vergroot.    

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD. 
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Moties 

 

19 (Lodders c.s.) over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

20 (Van Weyenberg c.s.) over een uniforme rekenwijze voor de uitvoeringskosten van 

pensioenfondsen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

21 (Van Weyenberg  en Vermeij) over een variant in het pensioenregister gebaseerd op de 

verwachte AOW-leeftijd 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

22 (Ulenbelt) over compenseren van de korting voor mensen die geen recht meer hebben 

op AOW-partnertoeslag 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de 

SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

23 (Vermeij en Van Weyenberg) over inzicht van werknemers in het bedrag dat de 

werkgever aan pensioenpremie betaalt 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

24 (Krol) over toegang tot het pensioenregister voor alle gepensioneerden 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Klein, 

de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, GroenLinks en de PvdD. 

 

25 (Krol) over de informatie op het Uniform Pensioenoverzicht 

Verworpen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

26 (Krol) over ook lijfrenten opnemen in het pensioenregister 

Ingetrokken. 

 

27 → 31 (Krol c.s.) over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

29 (Omtzigt en Van Weyenberg) over beveiligd verzenden van digitale pensioeninformatie 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de 

PvdD en de SP. 

 

 

 

 

 


