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35 548 Wijziging van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers onder meer in verband 
met de harmonisering van het partnerpensioen 
en het wezenpensioen met de regelingen voor 
het overheidspersoneel alsmede tot wijziging 
van de Wet schadeloosstelling leden Tweede 
Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste 
Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en 
Staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad 
van State, Algemene Rekenkamer en Nationale 
ombudsman, de Wet schadeloosstelling, 
uitkering en pensioen leden Europees 
Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet 
betreffende de rechtspositie van politieke 
ambtsdragers, en aanpassing van de Wet 
privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en 
enkele andere wetten 2021) 

Nr. 8  TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 24 maart 2021 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Het in artikel I, onderdeel R, voorgestelde artikel 13j wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «artikel 70a» vervangen door «de artikelen 70a 
en 220b». 

2. Een lid wordt toegevoegd, luidende: 
3. De krachtens de artikelen 70a, zesde lid, en 220b, vierde lid, onderdeel 

a, van de Pensioenwet gestelde regels zijn van overeenkomstige 
toepassing op de waardeoverdracht. 

Toelichting  

Op 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking 
getreden. In die wet is het eenzijdige recht van een pensioenuitvoerder 
om kleine pensioenen af te kopen vervangen door het (eenzijdige) recht 
van waardeoverdracht van kleine pensioenen (artikel 70a van de Pensi-
oenwet). De waardeoverdracht kan, als de overdragende pensioenuit-
voerder dat wil, zonder toestemming van de deelnemer en geautomati-
seerd plaatsvinden. De ontvangende pensioenuitvoerder is verplicht aan 
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de waardeoverdracht mee te werken, ongeacht de dekkingsgraad van het 
desbetreffende pensioenfonds. Op grond van het in artikel I, onderdeel R, 
van het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde artikel 13j van de 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt dit ook voor kleine 
Appa-pensioenen geregeld. In dit artikel 13j wordt verwezen naar artikel 
70a van de Pensioenwet, maar abusievelijk niet naar het in artikel 220b 
van de Pensioenwet opgenomen overgangsrecht en evenmin naar de ter 
zake geldende lagere regelgeving. In deze nota van wijziging zijn deze 
omissies hersteld. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren
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