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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. 10  AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROOIJEN 
Ontvangen 7 november 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 66, tweede lid, als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel a vervalt. 

2. Aan het slot van onderdeel b wordt «; en» vervangen door een 
puntkomma. 

3. In onderdeel c wordt «geëindigd tussen 1 januari 2007 en 1 januari 
2017.» vervangen door: geëindigd vanaf 1 januari 2007; en. 

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2017 en de pensioenuit-

voerder na beëindiging van de deelneming ten minste vijf maal tevergeefs 
heeft gepoogd de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken van 
een gewezen deelnemer over te dragen als bedoeld in artikel 70a en na de 
beëindiging van de deelneming of, indien de deelneming is geëindigd 
tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019, na 1 januari 2019, ten minste vijf 
jaar is verstreken. 

II

In artikel II, onderdeel G, wordt artikel 78, tweede lid, als volgt 
gewijzigd: 

1. Onderdeel a vervalt. 

2. Aan het slot van onderdeel b wordt «; en» vervangen door een 
puntkomma. 
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3. In onderdeel c wordt «geëindigd tussen 1 januari 2007 en 1 januari 
2017.» vervangen door: geëindigd vanaf 1 januari 2007; en. 

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2017 en de pensioenuit-

voerder na beëindiging van de deelneming ten minste vijf maal tevergeefs 
heeft gepoogd de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken van 
een gewezen deelnemer over te dragen als bedoeld in artikel 81a en na de 
beëindiging van de deelneming of, indien de deelneming is geëindigd 
tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019, na 1 januari 2019, ten minste vijf 
jaar is verstreken. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de mogelijkheid van tussentijdse afkoop 
blijft behouden indien waardeoverdracht niet lukt. 

Van Rooijen
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