
26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet
en enige andere wetten (recht van keuze voor
ouderdomspensioen in plaats van
nabestaandenpensioen en gelijke behandeling
van mannen en vrouwen)

Nr. 28 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ZIJL EN
SCHIMMEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23
Ontvangen 19 juni 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel IVA wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
1a. In afwijking van het eerste lid vindt de evaluatie van de uitzonde-

ringen, genoemd in artikel V, eerste lid, plaats zes jaar na de in artikel V,
tweede lid, genoemde datum.

II

Artikel V wordt als gevolgd gewijzigd:

A

In het eerste lid wordt na «De artikelen van deze wet» ingevoegd: met
uitzondering van artikel I, onderdeel E, artikel 32, zevende lid, onderdeel I,
artikel 32ba, eerste lid, onderdeel d, voor zover het betreft pensioen dat
wordt berekend of mede wordt berekend op grond van een geldelijke
bijdrage, en artikel II.

B

Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een nieuw
lid ingevoegd, luidende:

2. Artikel I, onderdeel E, artikel 32, zevende lid, onderdeel I, artikel 32ba,
eerste lid, onderdeel d, voor zover het betreft pensioen dat wordt
berekend of mede wordt berekend op grond van een geldelijke bijdrage,
en artikel II treden uiterlijk in werking op 1 januari 2005.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners de inwerkingtreding van de
gelijke uitkeringsvoorschriften voor beschikbare premiesystemen,
vrijwillige voorzieningen volgens dat systeem en de afkoop van kleine
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pensioenen op te schorten tot 1 januari 2005. Een latere inwerkingtreding
biedt ruimte om alvorens gelijke uitkeringsvoorschriften voor te schrijven
bij wet of in Europees verband te komen tot sekseneutrale sterftetafels.
Zonder sekseneutrale sterftetafels en zonder een verbod om op de
pensioendatum bij een andere verzekeraar het pensioen in te kopen (het
zogenaamde pensioenshoppen) is het veel moeilijker om bij beschikbare
premiesystemen gelijke uitkeringen voor werknemers van een werkgever
te realiseren.

Van Zijl
Schimmel
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