
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

35 015 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere 
wetten vanwege enkele wijzigingen met 
betrekking tot pensioen (Verzamelwet 
pensioenen 2019) 

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT 
Ontvangen 15 oktober 2018 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 BA

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
1a. Door de pensioenuitvoerder mogen de volgende werkzaamheden 

niet worden uitbesteed:
a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid 

bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het 
afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid;

b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van 
vermogensbeheer;

c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van 
de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en 
het toezicht daarop kan ondermijnen;

d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een 
adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet 
bepaalde.
  

2. In het tweede lid komt onderdeel a te vervallen. 

II

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 
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BA

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
1a. Door de pensioenuitvoerder mogen de volgende werkzaamheden 

niet worden uitbesteed:
a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid 

bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het 
afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid;

b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van 
vermogensbeheer;

c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van 
de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en 
het toezicht daarop kan ondermijnen;

d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een 
adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling bepaalde.
  

2. In het tweede lid komt onderdeel a te vervallen. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de werkzaamheden die door de pensioenuit-
voerder niet mogen worden uitbesteed, zoals opgenomen in artikel 12 van 
het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenre-
geling, in de wet worden opgenomen. Dit artikel in het besluit kan 
daarmee komen te vervallen. 

Verder wordt in het nieuwe onderdeel b van artikel 34, lid 1a, Pensioen-
wet en artikel 43, lid 1a, Wet verplichte beroepspensioenregeling geregeld 
dat het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van 
vermogensbeheer niet mag worden uitbesteed. Dit betekent dat fiduciair 
beheer niet mogelijk is. Een pensioenfonds mag wel het vermogens-
beheer uitbesteden, maar niet de verantwoordelijkheid ervoor. 

Omtzigt
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