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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 13 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, het
CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de
PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel IX, invoegen van drie nieuwe onderdelen
10 → 19 → 25 → 27 (Ulenbelt c.s.) dat ertoe strekt dat gemeenten bij een aanvraag voor
bijstand niet uit gekeerde pensioengelden niet tot de middelen kunnen rekenen
Met dit amendement wordt geregeld dat gemeenten bijstandsgerechtigden niet kunnen
dwingen om hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan. Alleen wanneer personen
vrijwillig hun 2e pijler pensioen eerder laten ingaan, zal het 2e pijler pensioen door het
college van B&W in aanmerking genomen worden bij de vaststelling voor het recht op en
de hoogte van de bijstand.
Aangezien onderhavige materie in de Participatiewet op het niveau van de wet is geregeld,
maar onder de IOAW/IOAZ op het niveau van een algemene maatregel van bestuur (het
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Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten: hierna AIB) is geregeld, ziet de
onderhavige wijziging uitsluitend op de Participatiewet. Na aanvaarding van dit
amendement behoeft het AIB aanpassing.
Daartoe worden de artikelen 15, 31 en 47b van de Participatiewet gewijzigd.
Aangenomen Voor: PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet,
50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.

Beweegreden en diverse artikelen
22 → 23 → 29 (Vermeij c.s.) dat regelt dat een klein pensioen kan worden uitgesteld tot de
maand volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd
bereikt en dat het pensioen ook meteen in die maand wordt afgekocht
De pensioenuitvoerder heeft op grond van artikel 66 van de Pensioenwet en artikel 78 van
de Wet verplichte beroepspensioenregeling het recht om een klein pensioen af te kopen. In
veel gevallen gebeurt dat op of rond de reguliere ingangsdatum van het
ouderdomspensioen. Daarbij kan een probleem ontstaan als de ingangsdatum voor
ouderdomspensioen ligt vóór de AOW-gerechtigde leeftijd (die vanaf 2013 na 65 jaar ligt).
Er kan dan samenloop ontstaan met inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen.
Daarnaast is het mogelijk dat er AOW-premie verschuldigd is over het afkoopbedrag.
Dit probleem is niet nieuw, maar treft op dit moment meer mensen doordat de reguliere
ingangsdatum van ouderdomspensioen (vaak nog 65 jaar) en de AOW-gerechtigde leeftijd
uiteen zijn gaan lopen als gevolg van de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Om nadelige financiële gevolgen te voorkomen krijgen gewezen deelnemers het recht om
ervoor te kiezen om het kleine pensioen uit te stellen tot na de AOW-gerechtigde leeftijd.
De afkoop vindt dan ook later plaats en dat voorkomt nadelige financiële gevolgen voor
gewezen deelnemers. Het gaat om een keuzerecht, er is geen sprake van een verplichting.
Dit amendement regelt dat het kleine pensioen kan worden uitgesteld tot de maand
volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
en dat het pensioen ook meteen in die maand wordt afgekocht. Door de ingangsdatum en
afkoop op dit moment te stellen, wordt samenloop van het afkoopbedrag met
inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen voorkomen. Artikel 62, eerste lid, van de
Pensioenwet en artikel 74 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, die een aantal
waarborgen regelen met betrekking tot uitstel van pensioen, worden van overeenkomstige
toepassing verklaard op het keuzerecht.
Het recht om ervoor te kiezen het kleine pensioen uit te stellen, zal ook worden
opgenomen in de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet. Daarmee is het ook van
toepassing op pensioenen die zijn opgebouwd voor 2007 (onder de Pensioen- en
spaarfondsenwet).
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Om te voorkomen dat (de afkoop van) een klein pensioen niet zou kunnen worden
uitgesteld tot (de eerste dag van de maand na het bereiken van) de AOW-gerechtigde
leeftijd omdat niet wordt gewerkt, is in dit amendement tevens een aanpassing van het
doorwerkvereiste opgenomen door toevoeging van een dertiende lid aan artikel 18a van de
Wet op de loonbelasting 1964.
Gevolgen voor pensioenuitvoerders
De administratieve lasten en kosten voor pensioenuitvoerders als gevolg van dit
amendement zijn beperkt. Op grond van artikel 66 van de Pensioenwet of artikel 78 van de
Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt op de reguliere ingangsdatum van het
ouderdomspensioen bepaald of de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis
minder zal bedragen dan het in dat artikel genoemd grensbedrag. Indien een (gewezen)
deelnemer kiest voor uitstel van het kleine pensioen, zullen enkele administratieve
handelingen en een actuariële herrekening moeten worden uitgevoerd.
Pensioenuitvoerders kunnen de afkoopsom op het reguliere betaalmoment in die maand
uitbetalen. Dit voorkomt administratieve lasten.
Budgettaire gevolgen
De budgettaire gevolgen van dit amendement zijn nagenoeg nihil.
Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel na
«Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid» ingevoegd: , het Ministerie van
Financiën.
Met algemene stemmen aangenomen.

Artikel XVII, onderdeel D, invoegen nieuw subonderdeel
28 → 30 (Van Weyenberg) dat het vereiste voor premiekorting jongere werknemer
verlaagt van 32 uren naar 24 uren per week zodat er meer jongeren aan het werk kunnen
worden geholpen
Voor de premiekorting jongere werknemer geldt mede als vereiste, dat de jongere een
dienstbetrekking heeft met een arbeidsduur van ten minste 32 uren per week. Voorgesteld
wordt om dit vereiste te verlagen naar ten minste 24 uren per week, zodat er meer
jongeren aan het werk kunnen worden geholpen. Om dit uitvoerbaar te maken geldt dit
pas voor dienstbetrekkingen met een jongere werknemer die aanvangen op of na 1 juli
2015. Op grond van het tweede lid van artikel 48a van de Wet financiering sociale
verzekeringen kan de premiekorting jongere werknemer dan bij deze lagere arbeidsduur
worden toegepast voor een dienstbetrekking die aanvangt tussen 1 juli 2015 en 1 januari
2016. De werkgever kan de premiekorting dan toepassen zolang de dienstbetrekking
duurt, maar ten hoogste voor twee jaar na aanvang van de dienstbetrekking.
Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD.
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Beweegreden en diverse artikelen en onderdelen
8 → 26 (Omtzigt) dat onder meer voorziet in de verplichting om vrijwillige afkoop van het
pensioen alleen na de AOW-ingangsdatum te laten plaatsvinden
De afgelopen twee jaar heeft een aantal pensioenfondsen massaal kleine
pensioenaanspraken afgekocht en de afkoopsom overgemaakt voordat de deelnemer de
AOW-leeftijd bereikt had.
Dat heeft zeer nare gevolgen gehad: tot de AOW-leeftijd moet je AOW-premies betalen en
dus betaalden mensen (gedeeltelijk) AOW-premies over hun pensioen, wat expliciet niet de
bedoeling is.
Ook besloten mensen tot afkoop van hun pensioen, terwijl niemand hen op de mogelijkheid
wees om de afkoopsom niet te laten meetellen voor de huurtoeslag-toekenning. De
pensioenuitvoerders – die graag van kleine aanspraken verlost waren – gaven geen
voorlichting. De website van de AFM bevatte misleidende informatie (zie Kamervragen
1855, 2013/2014) en de belastingdienst/toeslagen communiceerde dit ook niet helder.
Verder raakten mensen hun AOW-partnertoeslag kwijt en informeerde niemand hen
daarover. Bij de rechter is nog onduidelijk of het korten daarop rechtmatig gebeurde, maar
de deelnemers werden in ieder geval niet op de hoogte gesteld.
Er zijn dus mensen, wier levenslang ouderdomspensioen is afgekocht, maar die hier
nauwelijks iets van hebben overgehouden.
Ondanks een forse hoeveelheid media-aandacht is het probleem niet opgelost in overleg
tussen de regering en de pensioensector. Dat is zeer betreurenswaardig en laat het falen
van beide in dezen zien.
Vandaar dat dit amendement voorziet in de verplichting om vrijwillige afkoop van het
pensioen alleen na de AOW-ingangsdatum te laten plaatsvinden. De regering kan bij of
krachtens een AMvB wel uitzonderingen hierop maken. Te denken valt dan bijvoorbeeld
aan de situatie van emigratie.
Ook voor gevallen waarin de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na beëindiging van de
deelneming het kleine pensioen afkoopt, regelt het amendement dat het pensioen alleen
kan worden afgekocht na de AOW-ingangsdatum
Technisch wordt dit als volgt geregeld:
Het zevende lid van artikel 66 Pensioenwet vermeldt onder welke voorwaarden een afkoop
van een kleine pensioenaanspraak buiten de periode van 2,5 jaar na beëindiging van de
deelneming kan plaatsvinden. Met dit amendement wordt hieraan toegevoegd dat de
afkoop pas plaatsvindt nadat het recht op ouderdomspensioen is ontstaan. Tevens is in het
zevende lid de mogelijkheid opgenomen om bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur situaties aan te wijzen waarbij een afkoop kan plaatsvinden voor de datum van het
ontstaan van het recht op ouderdomspensioen. Hierbij valt te denken aan de situatie dat
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een gewezen deelnemer emigreert, nog voordat deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt.
Het tweede lid van artikel 66 Pensioenwet vermeldt onder welke voorwaarden de afkoop
van een kleine pensioenaanspraak binnen een periode van 2 jaar na beëindiging van de
deelneming kan plaatsvinden. Met dit amendement wordt tevens aan deze bepaling
toegevoegd dat de afkoop pas plaatsvindt nadat het recht op ouderdomspensioen is
ontstaan. In dit verband behoeft het vierde lid van artikel 66 eveneens aanpassing.
Artikel 66 van de Pensioenwet komt inhoudelijk overeen met artikel 78 van de Wet
verplichte beroepspensioenregeling (WVB). Derhalve wordt artikel 78 WVB met dit
amendement gewijzigd overeenkomstig de wijzigingen in artikel 66 van de Pensioenwet.
Met dit amendement wordt aan artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 een
dertiende lid toegevoegd. Dit regelt dat een ouderdomspensioen fiscaal niet eerder hoeft in
te gaan dan op het tijdstip waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld
in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, zolang het
pensioen blijft binnen de in artikel 66, eerste lid, van de Pensioenwet opgenomen
begrenzing.
Het recht om ervoor te kiezen het kleine pensioen uit te stellen, zal ook worden
opgenomen in de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet. Daarmee is het ook van
toepassing op pensioenen die zijn opgebouwd voor 2007 (onder de Pensioen- en
spaarfondsenwet).
Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift van het wetsvoorstel na
“Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid” ingevoegd: , het Ministerie van
Financiën.
Ingetrokken.

Artikel IXA, invoegen nieuw onderdeel Ba, en artikel XXXI, invoegen nieuw
onderdeel Ea
7 → 24

32 (Omtzigt) dat regelt dat een deelnemer altijd de mogelijkheid heeft om zijn

pensioen in te laten gaan samen met zijn AOW
De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd. Dat betekent dat de
AOW op dit moment ingaat als iemand 65 jaar en 2 maanden oud is.
Helaas heeft een aantal pensioenuitvoerders de ingangsdatum van het ouderdomspensioen
nog niet aangepast. Dat betekent dat het ouderdomspensioen ingaat op de dag dat de
deelnemer 65 jaar wordt, of dat een deel van het ouderdomspensioen ingaat op de dag dat
de deelnemer 67 jaar wordt, de nieuwe spilleeftijd.
Het is wenselijk dat een deelnemer te allen tijde de mogelijkheid krijgt om zijn
ouderdomspensioen in te laten gaan op het moment dat hij zijn eerste AOW
krijgt. Dit amendement voorziet dus in de bepaling dat een deelnemer op grond van de
Pensioenwet altijd de mogelijkheid heeft om zijn pensioen in te laten gaan samen met zijn
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AOW. Voor de uitvoerbaarheid wordt aangesloten bij de eerste dag van de maand volgend
op de datum waarop de AOW ingaat.
Wel is voor uitstel van de pensioeningangsdatum bij een fiscaal gefaciliteerd pensioen op
grond van de Wet op de loonbelasting 1964 vereist dat wordt doorgewerkt. Indien niet aan
dit zogenoemde doorwerkvereiste wordt voldaan, is uitstel van de pensioeningangsdatum
fiscaal niet toegestaan.
Indiener acht aanpassing van het doorwerkvereiste gewenst, zodat ook deelnemers met
een uitkering hun pensioen kunnen uitstellen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is echter
een dermate grote wijziging dat het niet mogelijk is om dit voor 1 januari 2015 te regelen.
Dit amendement is daarmee een tussenstap. Het einddoel is dat het fiscale
doorwerkvereiste niet van toepassing is op de mogelijkheid om het ouderdomspensioen in
te laten gaan op het moment van de AOW-leeftijd.
Deze mogelijkheid is, met inachtneming van het fiscale doorwerkvereiste, een individuele
en wettelijke mogelijkheid. Het is de verwachting van de indiener dat pensioenuitvoerders
die nu nog een andere mogelijkheid bieden, hun reglement zeer spoedig zullen aanpassen
en zullen overstappen op de AOW-leeftijd als de standaardingangsdatum van het
ouderdomspensioen.
Ten overvloede: indien het ouderdomspensioen ingaat voordat de AOW ingaat, kan dat
leiden tot allerlei zeer ongewenste effecten. Zo moet je dan AOW-premie over je
pensioenuitkering betalen, kun je tijdelijk boven de huurtoeslaggrens komen of vervalt je
AOW-partnertoeslag in één keer.
Artikel 61a van de Pensioenwet voorziet in de mogelijkheid dat de deelnemer altijd de optie
heeft om een levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 15 van de Pensioenwet
in te laten gaan op de eerste dag van de maand volgend op de datum dat zijn AOWuitkering ingaat. Indien hiervoor uitstel van de pensioeningangsdatum nodig is, kan dit bij
een fiscaal gefaciliteerd pensioen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 alleen als
wordt doorgewerkt.
Het tweede lid regelt wanneer de pensioenuitvoerder deze optie aan de deelnemer of
gewezen deelnemer moet aanbieden.
Het derde lid verklaart artikel 62 van de Pensioenwet van overeenkomstige toepassing. Dit
heeft betrekking op de verplichting om geen onderscheid te maken tussen mannen en
vrouwen.
Hetgeen met het nieuwe artikel 61a van de Pensioenwet wordt geregeld, dient eveneens
te gelden voor de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB). Daartoe wordt met dit
amendement tevens een met het nieuwe artikel 61a Pensioenwet overeenkomend nieuw
artikel 73a in de WVB opgenomen.
Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, Klein,
D66, GroenLinks, de PvdD en de SP.

