
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 

Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 oktober 2006 
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30655  Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  

 

 

AANGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Vervanging artikel 49a  

12 (Bibi de Vries en Depla) 

Dit amendement bepaalt dat de parameters ten behoeve van het financieel toetsingskader in 

het kader van de invoering van de Pensioenwet, in afwijking van de hiervoor vastgelegde 

procedure in artikel 131a van de Pensioenwet, voor de periode van 1 januari tot en met 

31 december 2009 via een regeling door Onze Minister worden vastgelegd. 

Tegelijkertijd roept dit amendement voor de minister de verplichting in het leven om alvorens 

eventuele wijzigingen van deze regeling te doen, hierover advies te vragen aan de in artikel 

131a bedoelde commissie. Hiertoe is het nodig dat deze commissie op korte termijn wordt 

ingesteld. De vaststelling van de parameters per 1 januari 2010 zal vervolgens plaatsvinden in 

lijn met artikel 131a van de Pensioenwet. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, LPF, Groep 

Eerdmans/Van Schijndel, Groep Van Oudenallen en Groep Nawijn 

 

Diverse artikelen 

14→16 (Omtzigt c.s.) 

Het amendement heeft tot doel geen beperkende voorwaarde te stellen om met het 

opgebouwde pensioenkapitaal te shoppen op de pensioendatum, wanneer het pensioen is 

ondergebracht bij een verzekeraar. 

Pensioengerechtigden moeten kunnen kiezen voor het meest gunstige aanbod van diverse 

pensioenuitvoerders voor een periodieke pensioenuitkering. 

Concurrentie t.a.v. de pensioenuitkering voorkomt dat een pensioengerechtigde op de 

pensioendatum “overgeleverd” wordt aan een te laag aanbod voor een pensioenuitkering van 

een pensioenuitvoerder, die immers met winstoogmerk opereert. 

Met algemene stemmen aangenomen 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Vervanging artikel 49a  

9 (Bibi de Vries en Depla) 

Dit amendement heeft als doel om, in het kader van de overgang op de Pensioenwet, te 

regelen dat op korte termijn een onafhankelijke adviescommissie wordt ingesteld, conform 

artikel 131a. Deze commissie zou in het voorjaar van 2007 een advies moeten uitbrengen, 

zodat een nieuwe set parameters per 1 januari 2008 van kracht kan worden. Tot die tijd 

zouden de reeds bestaande parameters, vastgesteld in het kader van het FTK 

overgangsregime, kunnen worden vastgesteld bij ministeriële regeling. 

Ingetrokken 
 

Diverse artikelen 

13 (Omtzigt c.s.) 

Dit amendement regelt de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van een 

algemene maatregel van bestuur die de berekening van de overdrachtswaarde uitwerkt. De 

betrokkenheid geldt zowel de Pensioenwet als de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

Ingetrokken 

 

 

 

MOTIES 

 

15 (Omtzigt c.s.) over onderzoek naar problemen van gepensioneerden die pensioen te laat 

ontvangen doordat pensioenuitvoerder zaken niet op orde heeft 

Met algemene stemmen aangenomen 

 


