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34 933 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling in verband 
met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 
16 april 2014 betreffende minimumvereisten 
voor de vergroting van de mobiliteit van 
werknemers tussen de lidstaten door het 
verbeteren van de verwerving en het behoud van 
aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, 
L 128) 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter implementatie van 

Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 
2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit 
van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de 
verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, 
L 128) noodzakelijk is de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspen-
sioenregeling te wijzigen; 

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET  

Aan artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet wordt een zin toege-
voegd, luidende: 

Indien een werknemer bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling nog niet in de 
pensioenregeling is opgenomen, maar er door of namens hem een 
bijdrage is betaald, dan wordt de som van de bijdragen aan hem 
terugbetaald of wordt, in geval de werknemer het beleggingsrisico draagt, 
de som van de gestorte bijdragen of de met deze bijdragen gerealiseerde 
beleggingswaarde aan hem terugbetaald. 
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ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET VERPLICHTE BEROEPSPENSI-
OENREGELING  

Aan artikel 22, derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenre-
geling wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien een gewezen beroeps-
genoot nog niet in de beroepspensioenregeling is opgenomen, maar er 
door of namens hem een bijdrage is betaald, dan wordt de som van de 
bijdragen aan hem terugbetaald of wordt, in geval de gewezen beroeps-
genoot het beleggingsrisico draagt, de som van de gestorte bijdragen of 
de met deze bijdragen gerealiseerde beleggingswaarde aan hem 
terugbetaald.
  

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 933, nr. 2 2


