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34 765 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) 

Nr. 9  AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS 
Ontvangen 7 november 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ba

Aan artikel 39 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen 

algemene maatregel van bestuur wordt, indien deze ziet op informatie 
over de afkoop, bedoeld in artikel 66, of de waardeoverdracht, bedoeld in 
artikel 70a, niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan 
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

II

In artikel I wordt onderdeel C als volgt gewijzigd: 

1. «Aan artikel 46a, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:» 
wordt vervangen door:
  

Artikel 46a wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het derde lid wordt een zin toegevoegd, luidende:. 

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen 

algemene maatregel van bestuur wordt, indien deze ziet op informatie 
over de afkoop, bedoeld in artikel 66, of de waardeoverdracht, bedoeld in 
artikel 70a, niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan 
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
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III

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ba

Aan artikel 50 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen 

algemene maatregel van bestuur wordt, indien deze ziet op informatie 
over de afkoop, bedoeld in artikel 78, of de waardeoverdracht, bedoeld in 
artikel 81a, niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan 
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

IV

In artikel II wordt onderdeel C als volgt gewijzigd: 

1. «Aan artikel 57a, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:» 
wordt vervangen door:
  

Artikel 57a wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het derde lid wordt een zin toegevoegd, luidende:. 

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen 

algemene maatregel van bestuur wordt, indien deze ziet op informatie 
over de afkoop, bedoeld in artikel 78, of de waardeoverdracht, bedoeld in 
artikel 81a, niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan 
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Toelichting  

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). 

Lodders
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