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Betreffende wetsvoorstel:
34934
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op
het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
(IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 18 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.
Tegen: SP, PVV, PvdD en FvD.

Aangenomen amendementen
Diverse artikelen
12 (Omtzigt en Bruins) over dat het UPO altijd de dekkingsgraad naar Nederlandse
maatstaf bevat
Dit amendement bewerkstelligt dat het Uniform Pensioenoverzicht (hierna: UPO) altijd de
dekkingsgraad bevat naar Nederlandse maatstaf. UPO bevat tevens de bepaling: «Uw
pensioen staat onder toezicht van toezichthouder «(...)». Uw pensioen is ondergebracht in
land «(...)» en het parlement aldaar kan besluiten belasting te heffen tijdens de
opbouwfase. Op die manier blijkt duidelijk uit het UPO of het fonds al dan niet in Nederland
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is gevestigd. Tevens biedt het deelnemers de mogelijkheid om de dekkingsgraad te kunnen
vergelijken tussen verschillende jaren.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, SGP, CDA, ChristenUnie,
PVV en FvD.

Artikel I, onderdeel X, en artikel II, onderdeel X
15 (Van Weyenberg) over alleen geen openbaarmaking van bestuurlijke boete bij gevaar
stabiliteit financiële markten
Dit amendement regelt dat in het voorgestelde artikel 185 van de Pensioenwet en het
voorgestelde artikel 180 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt opgenomen,
dat als de bestuurlijke sanctie een bestuurlijke boete betreft, openbaarmaking van het
besluit tot het opleggen van die bestuurlijke sanctie slechts achterwege blijft, indien
openbaarmaking de stabiliteit van de financiële markten in gevaar zou brengen. In het
belang van de deelnemer in een pensioenregeling wordt met dit amendement de
openbaarheid van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete verder vergroot.
Op advies van DNB en AFM wordt dit gedaan door het aantal gronden waarop de
toezichthouder zich kan beroepen om een bestuurlijke boete niet openbaar te maken, te
verkleinen. Daarmee wordt het openbaarmakingsregime in lijn gebracht met de Wet op het
financieel toezicht (artikel 1:98). Bovendien heeft dit een afschrikwekkende werking.
Met algemene stemmen aangenomen.

Verworpen amendementen
Artikel I, onderdeel M, en artikel II, onderdeel N
13 (Omtzigt en Bruins) over toetsing aan zekerheidsmaatstaf van 97,5% bij
grensoverschrijdende waardeoverdracht
Dit amendement regelt dat bij grensoverschrijdende waardeoverdracht voldaan moet
worden aan de zekerheidsmaatstaf van 97,5%, zoals verankerd in artikel 132, tweede lid,
van de Pensioenwet en artikel 127, tweede lid, van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling.
Bij binnenlandse waardeoverdracht zal altijd voldaan moeten worden aan deze
zekerheidsmaatstaf. Het toetsen naar deze norm in alleen binnenlandse situaties werkt
toezichtsarbitrage in de hand. Immers als de buitenlandse rekenrente veel hoger is dan zal
de ontvangende toezichthouder vrij snel tot de conclusie komen dat het veilig is om over te
dragen. Door de toetsing door de ontvangende uitvoerder te laten verrichten mede
gebaseerd op de zekerheidsmaatstaf van 97,5% stijgt de kans dat de overdracht geschiedt
op een solide financiële basis.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.
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Invoegen van een artikel IIIA
14 (Van Kent) over maximering van salarissen
Dit amendement regelt dat de salarissen van bestuurders van pensioenfondsen (zoals ABP
en PZFW) en pensioenuitvoerders (zoals APG en PGGM) worden gemaximeerd op €
187.000 conform de Wet normering topinkomens (WNT), beter bekend als de Balkenende
norm. De indiener is van mening dat deze organisaties in de pensioensector een
belangrijke maatschappelijke taak uitvoeren, namelijk het uitgesteld loon van werknemers
beheren en daarmee zo goed mogelijke rendementen voor haar deelnemers en
gepensioneerden behalen. Aangezien veel pensioenen enerzijds al tien jaar niet worden
geïndexeerd en anderzijds de beloningen in de pensioensector buitensporig zijn, is de
indiener van mening dat aan de beloningen grenzen moeten worden gesteld. Momenteel
vallen bijvoorbeeld woningcorporaties en zorgverzekeraars ook onder de WNT en de
indiener is van mening dat pensioenfondsen en pensioenuitvoerders een soortgelijk
maatschappelijk belang dienen.
Door het toevoegen van pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet
en artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling alsmede derden aan wie
pensioenwerkzaamheden worden uitbesteed en wiens werkzaamheden voor ten minste
50% bestaan uit pensioenwerkzaamheden aan de opsomming van artikel 1.3, eerste lid,
WNT, zijn de paragrafen 2 (bezoldigingsmaximum) en 4 (openbaarmaking) van de WNT
van toepassing op zowel pensioenfondsen en verzekeraars, als op pensioenuitvoerders
zoals PGGM. Dit betekent dat de bezoldiging van een topfunctionaris gemaximeerd wordt
op ten hoogste € 187.000 per kalenderjaar.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en PVV.

Moties
17 (Van Kent en Gijs van Dijk) over het terugdringen van het uitkeren van
beleggersbonussen
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, CDA, ChristenUnie en
PVV.
18 (De Jong en Maeijer) over het niet implementeren van Europese pensioenrichtlijnen
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PVV en FvD.
19 (Van Rooijen) over advies van de Raad van State over de tweede nota van wijziging
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PVV en FvD.
20 (Omtzigt) over de informatie in het Uniform Pensioenoverzicht
Aangehouden.
21 (Van Rooijen) over advies vragen aan de Raad van State over de
pensioenfondsenrichtlijn
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS.

