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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34765 

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de 

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein 

pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht 

klein pensioen) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie 

van 50PLUS stemde tegen. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdelen F en R, en artikel II, onderdelen G en S 

11  13 (Van Weyenberg) over een harde knip tussen bestaande en nieuwe kleine 

pensioenen per 1 januari 2018 

 

Dit amendement regelt dat de «harde knip» tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen 

wordt aangebracht per 1 januari 2018 in plaats van per 1 januari 2017. Dit betekent dat 

het nieuwe systeem van waardeoverdracht van toepassing is indien de deelneming eindigt 

vanaf 1 januari 2018, dus een jaar voor het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe 

systeem van waardeoverdracht. In verband hiermee blijft ook het afkopen van pensioenen 

(artikelen 66 van de Pensioenwet en 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) 

langer mogelijk.  



 

 blad 2 

 

 

In het kader van verwachtingsmanagement en adequate communicatie acht de indiener 

van dit amendement het onwenselijk dat het wetsvoorstel de facto terugwerkende kracht 

kent. Door dit amendement hoeft minder communicatie uit het verleden te worden 

herroepen, waardoor deelnemers en pensioeninstellingen worden ontzorgd.   

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Artikel I, onderdeel F, en artikel II, onderdeel G 

8  17 (Lodders c.s.) over afkoop als terugvaloptie 

 

Met dit amendement wordt geregeld dat een pensioenuitvoerder, na minimaal vijf pogingen 

tot automatische waardeoverdracht te hebben ondernemen in een periode van minimaal 

vijf jaar, als terugvaloptie het kleine pensioen mag afkopen. Dit omdat anders de 

administratieve lasten alsnog ten nadele zijn voor alle andere pensioendeelnemers van de 

pensioenuitvoerder.  

Aangenomen. Tegen: GroenLinks. 

 

 

Ingetrokken amendementen 

 

Artikelen I en II, verschillende onderdelen 

9 (Lodders) over voorhangbepalingen t.a.v. de communicatie over 

afkoop/waardeoverdracht 

 

Dit amendement bewerkstelligt dat verschillende voorhangbepalingen in de Pensioenwet en 

de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden geïntroduceerd. De algemene 

maatregelen van bestuur die zien op afkoop of waardeoverdracht van kleine pensioenen 

zullen ingevolge dit amendement aan de Kamer moeten worden overgelegd.  

 

De communicatie die in de communicatieparagraaf van de memorie van toelichting wordt 

genoemd (pensioen 1-2-3 en stopbrief), wordt gebaseerd op al bestaande grondslagen. Dit 

is de reden waarom onderliggend amendement een voorhangbepaling toevoegt aan 

bestaande artikelen in de Pensioenwet (artikelen 39, tweede lid en 46a, vijfde lid) en de 

Wet verplichte beroepspensioenregeling (artikelen 50, tweede lid en 57a, vijfde lid). 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I, onderdeel F, en artikel II, onderdeel G 

10 (Van Rooijen) over behoud van de mogelijkheid van tussentijdse afkoop 

 

Dit amendement regelt dat de mogelijkheid van tussentijdse afkoop blijft behouden indien 

waardeoverdracht niet lukt. 

Ingetrokken. 

 

 

 



 

 blad 3 

 

 

Moties 

 

12 (Lodders c.s.) over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

14 (De Jong) over afkoop van zeer kleine pensioenen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PVV en FvD.   

 

15 (De Jong) over herziene IORP-informatievereisten niet implementeren 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PVV en FvD.   

 

16 (Omtzigt) over achterliggende berekeningen van kleine pensioenaanspraken 

Aangehouden. 

 


