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 datum 17 oktober 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

35015 

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met 

betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 17 oktober 2018 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, invoeging onderdeel BA, en artikel II, invoeging onderdeel BA  

6  8  10 (Omtzigt) over het niet uitbesteden van werkzaamheden 

 

Dit amendement regelt dat de werkzaamheden die door de pensioenuitvoerder niet mogen 

worden uitbesteed, zoals opgenomen in artikel 12 van het Besluit uitvoering Pensioenwet 

en Wet verplichte beroepspensioenregeling, in de wet worden opgenomen.  

Verder wordt in het nieuwe onderdeel b van artikel 34, tweede lid, van de Pensioenwet en 

artikel 43, tweede, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling geregeld dat het 

opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer niet 

mag worden uitbesteed. Dit betekent dat fiduciair beheer niet mogelijk is. Een 

pensioenfonds mag wel het vermogensbeheer uitbesteden, maar niet de 

verantwoordelijkheid ervoor. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, CDA, 

ChristenUnie, PVV en FvD. 
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Artikel I, onderdeel I, en artikel II, onderdeel I 

7  9 (Slootweg) over het afkopen van heel kleine pensioenen 

 

In het wetsvoorstel is geregeld dat heel kleine pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 

2018 kunnen worden afgekocht, alvorens zij in 2019 mogelijk komen te vervallen. In dit 

geval is geen revisierente verschuldigd. Ondanks de terugwerkende kracht blijkt dat de 

termijn die pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2019 erg krap is. Deelnemers mogen 

zich immers tot en met 31 december 2018 melden en dan kan de afkoop niet meer voor 1 

januari 2019 afgewikkeld worden.  

Dit amendement bewerkstelligt daarom dat pensioenuitvoerders een half jaar langer de tijd 

hebben om deze afkopen af te wikkelen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat deelnemers de 

beschikking kunnen krijgen over hun heel kleine pensioen in plaats van dat het vervalt. 

Hierbij is wettelijk geregeld dat ook bij dergelijke afkopen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 

2019 geen revisierente is verschuldigd. 

Met algemene stemmen aangenomen. 


