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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 28 januari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32141 Wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de 
werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 januari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen B en D 

9 (Omtzigt/Linhard) 

Ingevolge dit amendement moeten de statuten een bepaling bevatten over de wijze 

waarop tot uittreding kan worden overgegaan. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als 

een pensioenregeling verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten. De 

statuten bevatten hierover voorschriften, evenals over de wijze waarop de beëindiging van 

een uitvoeringsovereenkomst geschiedt. 

Aangenomen. Tegen: PVV 
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Artikel I, onderdeel E 

10 (Omtzigt/Linhard) 

Deze wijziging kent de deelnemersraad van een pensioenfonds expliciet het recht toe 

advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van het pensioenfonds tot 

samenvoeging met een ander ondernemingspensioenfonds. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

Artikel I, onderdeel G 

11 (Omtzigt/Linhard) 

Ten gevolge van dit amendement brengt een ondernemingspensioenfonds, dat toetreedt 

tot een multi-ondernemingspensioenfonds, zijn gehele vermogen in. Doel van dit 

amendement is dat er geen vermogen onttrokken kan worden aan een multi-

ondernemingspensioenfonds. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel D, punt 2, vierde lid 

8 (Koser Kaya/Blok) 

Volgens artikel 99, derde lid van de Pensioenwet kan in het bestuur van een 

ondernemingspensioenfonds naast de geledingen van werkgevers en werknemers ook de 

geleding van pensioengerechtigden vertegenwoordigd zijn. Is dat het geval dan bezetten 

de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden samen met de  werknemersvertegen- 

woordigers ten minste evenveel zetels als de werkgeversvertegenwoordigers. Het 

wetsvoorstel maakt het samenvoegen van afzonderlijke ondernemingspensioenfondsen 

mogelijk. De multi-opf die dan ontstaat wordt ook beschouwd als een ondernemings-

pensioenfonds (zie de voorgestelde definitie in artikel I, onderdeel A). 

De samenstelling van het bestuur van de multi-opf is echter afwijkend van wat nu voor het 

bestuur van het ondernemingspensioenfonds is geregeld. Dit amendement heeft tot doel 

de bestuurssamenstelling van de multi-opf zoveel mogelijk op gelijke wijze te regelen als 

de bestuurssamenstelling van ondernemingspensioenfondsen. Om het ontstaan van grote 

besturen van multi-opfen tegen te gaan en de deskundigheid te bevorderen wordt tevens 

voorgesteld om vast te leggen dat het is toegestaan dat de belanghebbenden van een 

bepaalde geleding bij twee of meer van de oorspronkelijke pensioenfondsen tezamen een 

vertegenwoordiger aanwijzen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 


